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usaha yang akan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Selain tujuan bagi
perusahaan, tujuan investor atau pemegang saham berinvestasi adalah untuk mendapatkan
keuntungan berupa deviden maupun return saham. Pasar modal juga memiliki peranan yang
sangat penting di dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Ketika seseorang ataupun
perusahaan yang ingin melakukan investasi dalam saham penting untuk memperhatikan beberapa
informasi yang berhubungan dengan dinamika saham. Informasi tersebut dapat diperoleh pada
laporan keuangan perusahaan. Salah satu analisis laporan keuangan yang paling sering dilakukan
yaitu dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Jenis rasio yang umum digunakan adalah
rasio likuiditas, rasio leverage, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Dalam
penelitian ini, penulis menggunakan rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio leverage dan rasio
pertumbuhan. Rasio likuiditas diproyeksikan dengan menggunakan current ratio (CR) dan rasio
profitabilitas diproyeksikan dengan menggunakan NPM perusahaan itu penting, karena rasio –
rasio ini akan memberikan informasi yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan
perusahaan dalam jangka pendek (Atmanto dan Azizah,2014). Dari kedua rasio ini banyak
pandangan yang bisa didapatkan mengenai kompetensi keuangan perusahaan saat ini dan
kemampuan perusahaan untuk tetap kompeten jika terjadi masalah (John dan James, 2012 : 167).
Rasio leverage diproyeksikan menggunakan Debt Equity Ratio berfungsi untuk menunjukkan
persentase Ekuitas perusahaan yang didukung oleh pendanaan utang (John dan James, 2012 :
170). Rasio leverage melihat bagaimana perusahaan dalam proses jangka panjang dalam
memperlihatkan proporsi penggunaan hutang yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang dimiliki,
agar aman porsi hutang harus lebih kecil terhadap Ekuitas (Sibarani, 2009:3). Dan yang terakhir
penulis menggunakan rasio pertumbuhan.rasio pertumbuhan menggunakan proyeksi PER dan
EPS, pemberian keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham dari setiap lembar saham
yang dimiliki. Kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih per lembar saham merupakan
indikator fundamental keuangan perusahaan, yang seringkali dipakai sebagai acuan untuk
mengambil keputusan investasi dalam saham (Purnomo, 2008:131).
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah
penelitian ini yaitu:
a) Apakah Current Ratio (CR) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada PT.
Telekomunikasi Indonesia periode 2010 – 2017, per kuartal?
b) Apakah Debt Equity Ratio(DER) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada
PT. Telekomunikasi Indonesia periode 2010 – 2017, per kuartal?
c) Apakah Price Earning Ratio(PER) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada
PT. Telekomunikasi Indonesia periode 2010 – 2017, per kuatal?
d) Apakah Net Profit Margin(NPM) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada
PT. Telekomunikasi Indonesia periode 2010 – 2017, per kuartal?
e) Apakah Earning Per Share (EPS) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada
PT. Telekomunikasi Indonesia periode 2010 – 2017, per kuartal?
f) Apakah Current Ratio(CR), Debt Equity Ratio(DER), Price Earning Ratio (PER), Net
Profit Margin (NPM) dan Earning Per Share (EPS) berpengaruh secara simultan
terhadap Harga Saham pada PT. Telekomunikasi Indonesia periode 2010 – 2017, per
kuartal?





JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN
[Vol. 19 No. 1 Agustus 2019]

3-18 





LANDASAN TEORI
ANALISA PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), PRICE TO BOOK VALUE
(PBV),
EARNING
PER SHARE
(EPS), DEBT
TO EQUITY
RATIO
DAN
Pengertian
pasar
modal menurut
Undang-Undang
Pasar Modal
No.8 Tahun
1995(DER),
adalah kegiatan
TERHADAP
HARGA
SAHAM PTefek,
HANJAYA
MANDALA
yang TINGKAT
bersangkutanINFLASI
dengan penawaran
umum
dan perdagangan
perusahaan
publik yang
SAMPOERNA
2010-2016
berkaitan dengan efek yang
diterbitkannya,TBK
sertaPERIODE
lembaga dan
profesi yang berkaitan dengan
efek. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham,
obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan
setiap derivatif dari efek. Dalam penelitian
iniJayanti
ada 4 (empat) rasio keuangan yang digunakan
Vivi
untuk mengukur kinerja perusahaan yaitu
Current
Ratio(CR),
Yustinus
Rawi
DandonoDebt Equity Ratio(DER), Price To
Earning Ratio (PER), Net Profit Dosen
MarginSTIE
(NPM)
dan Earning
Per Share (EPS).
Bhakti
Pembangunan
Rumus untuk mencari Current Ratio atau rasio lancar dapat digunakan adalah sebagai berikut
(Munawir, 2010 : 72)
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
Rumus
untuk Sampoerna
mencari Debt
to Equity
adalah sebagai berikut (Kasmir, 2015:156)
Mandala
Tbk
periodeRatio
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)
Rumus untuk mencari Return on Assets adalah sebagai berikut (Brighan dan Houston, 2010:150)
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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 ൌ
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di adalah
Indonesia
mengalami
peningkatan
yang sangat pesat
Rumus untuk
mencari Earning
Share
sebagai
berikut (Kasmir,
2015:160)
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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Kerangka Pemikiran
Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan kerangka pemikiran
penelitian sebagai berikut:




Gambar 1
Model Kerangka Pemikiran
Current Ratio
(X1)
H1

H1

Debt Equity Ratio
(X2)

H2

Price Earning Ratio
(X3)

H3

Harga Saham
(Y)

H4
Net Profit Margin
(X4)
H5
Earning Per Share
(X5)
H6
Hipotesis
Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian,
di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan (Sugiyono,
2011:64). Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori,
penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai
berikut :
Ha1 : Current Ratio (CR) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Harga Saham pada PT.
Telekomunikasi Indonesia periode 2010 – 2017 per kuartal.
Ha2 : Debt Equity Ratio (DER) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Harga Saham
pada PT. Telekomunikasi Indonesia periode 2010 – 2017 per kuartal.
Ha3 : Price Earning Ratio(PER) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Harga Saham
pada PT. Telekomunikasi Indonesia periode 2010 – 2017 per kurtal.
Ha4 : Net Profit Margin(NPM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Harga Saham
pada PT. Telekomunikasi Indonesia periode 2010 – 2017 per kuartal.
Ha5 : Earning Per Share (EPS) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Harga Saham
pada PT. Telekomunikasi Indonesia periode 2010 – 2017 per kuartal.
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Ha6 :Current Ratio (CR), Debt Equity Ratio(DER), Price Earning Ratio (PER), Net Profit
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STIE Bhakti
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dengan kuartal terakhir tahun 2017 dalam bentuk grafik.
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100,00
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to
50,00
Book Value (PBV),
Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER)
0,00
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh
Q1 Q3R Q1
Q3 Q1
Q3 Q1
Q3 Q1
Q3 Q1
Q3 Q1
Q3 dependen
signifikan. Nilai Adjusted
Square
adalah
0,858,
halQ3
ini Q1
berarti
85.8%
variabel
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
variabel lain di luar model.

Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to
Sumber : Data sekunder yang telah diolah
Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham

Equity

Grafik 1 memperlihatkan perkembangan Current Ratio (CR) selama periode 2010 sampai
dengan tahun 2017 per kuartal. Sepanjang periode penelitian, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk,
PENDAHULUAN
mencatatkan Current Ratio (CR) terendah pada kuartal kedua tahun 2010 yaitu 57,56% dan
LATAR
BELAKANG
Current Ratio (CR) tertinggi pada kuartal pertama tahun 2016 yaitu 148.22%.
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat
terutama
melakukan
berbagai antara
regulasi
di bidang
keuangan
Debt
Equitysetelah
Ratio pemerintah
(DER) merupakan
perbandingan
total
kewajiban
dengan dan
totalperbankan
ekuitas.
termasuk
pasar
modal.
Para
investor
di
pasar
modal
mulai
menyadari
bahwa
perdagangan
efek
Menunjukkan sejauhmana kewajiban dapat ditutupi oleh ekuitas, lebih kecil rasionya berarti
dapataman
memberikan
return yanginicukup
tinggi serta
dapat memberikan
kontribusi
besar
lebih
(solvable).Berikut
merupakan
perkembangan
Debt Equity
Ratio yang
(DER)PT
bagi
perkembangan
perekonomian
negara.
Hal
ini
dibuktikan
dengan
meningkatnya
jumlah
Telekomunikasi Indonesia Tbk, pada periode penelitian yakni dari kuartal pertama 2010 sampai
investor
baru terakhir
di pasartahun
modal
Indonesia
yang mencapai
23,47% atau 101.887 single investor
dengan
kuartal
2017
dalam bentuk
grafik.
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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Grafik 2
Perkembangan Debt Equity Ratio (DER)
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Sumber : Data sekunder yang telah diolah
Grafik 2 memperlihatkan perkembangan DebtEquity Ratio (DER) selama periode 2010
sampai dengan tahun 2017 per kuartal. Sepanjang periode penelitian, PT Telekomunikasi
Indonesia Tbk, mencatatkan Debt Equity Ratio (DER)terendah pada kuartal pertama tahun 2014
yaitu 58.10% dan Debt Equity Ratio (DER) tertinggi pada kuartal kedua tahun 2010 yaitu
123,97%.
Price Earning Ratio bermanfaat untuk melihat bagaimana pasar menghargai kinerja saham suatu
perusahaan terhadap kinerja perusahaan yang tercermin dalam laba per saham.Berikut ini
merupakan perkembangan Price Earning Ratio (PER) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, pada
periode penelitian yakni dari kuartal pertama 2010 sampai dengan kuartal terakhir tahun 2017
dalam bentuk grafik.
Grafik 3
Perkembangan Price Earning Ratio (PER)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Sumber : Data sekunder yang telah diolah
Grafik 3 memperlihatkan perkembangan Price Earning Ratio (PER) selama periode 2010
sampai dengan tahun 2017 per kuartal. Sepanjang periode penelitian, PT Telekomunikasi
Indonesia Tbk, Price Earning Ratio (PER) mencatatkan terendah pada kuartal keempat tahun
2011 yaitu 9.18% danPrice Earning Ratio (PER) tertinggi pada kuartal pertama tahun 2010
yaitu 58.45%.
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Net Profit Margin (NPM) menunjukkan berapa besar presentase pendapatan bersih yang
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4
Perkembangan Net Profit Margin (NPM)
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Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to Equity
Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Grafik
Saham 5
Perkembangan Earning Per Share (EPS)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
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Grafik 5 memperlihatkan perkembangan Earning Per Share (EPS)selama periode 2010
sampai dengan tahun 2017 per kuartal. Sepanjang periode penelitian, PT Telekomunikasi
Indonesia Tbk, Earning Per Share (EPS)mencatatkan terendah pada kuartal keempat tahun 2011
yaitu Rp 559.67 danEarning Per Share (EPS)tertinggi pada kuartal pertama tahun 2013 yaitu Rp
36.32.
Harga Saham diperoleh untuk menghitung nilai sahamnya.Semakin jauh perbedaan tersebut,
maka hal ini mencerminkan terlalu sedikitnya informasi yang mengalir ke bursa efek.
Perkembangan Harga Saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, pada periode penelitian yakni
dari kuartal pertama 2010 sampai dengan kuartal terakhir tahun 2017 dalam bentuk grafik.
Grafik 6
Perkembangan Harga Saham
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
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Sumber : Data sekunder yang telah diolah
Grafik 6 memperlihatkan perkembangan Harga Saham selama periode 2010 sampai
dengan tahun 2017 per kuartal. Sepanjang periode penelitian, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk,
Harga Saham mencatatkan terendah pada kuartal ketiga tahun 2013 yaitu Rp 2.100 dan Harga
Saham tertinggi pada kuartal kedua tahun 2013 yaitu Rp 11.250.
Hasil Uji Prasyarat (Uji Asumsi Klasik) sebagai berikut:
1. Hasil Uji Normalitas
Hasil uji normalitas secara grafik probability plot dengan menggunakan SPSS versi 22
untuk variabel Harga Saham ditunjukkan dengan grafik dibawah ini.
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Gambar 2
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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
Sumber:output
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diolah) 2010-2016.
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dalam penelitian.
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signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh
Tabel
1
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Model Summaryb
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R Return
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Kata kunci:
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per Share, Debt to Equity
a
Ratio,
Tingkat
Inflasi,
Harga
Saham
1
.874
.763
.718
1492.81447
1.830
a. Predictors: (Constant), EPS, DER, PER, CR, NPM
b. Dependent Variable: Harga Saham
Sumber:output SPSS 22 (data diolah) PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Perkembangan
pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat
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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 2
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficientsa

Model
1
(Con
stant)

Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error

Standardized
Coefficients
Beta

5895.115 6123.144

CR
-36.054
18.444
DER
40.483
30.912
PER
121.226
24.580
NPM
241.931 150.670
EPS
12.405
1.708
a. Dependent Variable: Harga Saham

Collinearity
Statistics
T

Sig.

.963

.345

-.272 -1.955
.209 1.310
.586 4.932
.258 1.606
.959 7.262

.061
.202
.000
.120
.000

Tolerance

.471
.356
.644
.352
.522

VIF

2.123
2.812
1.552
2.837
1.915

sumber : output SPSS versi 22 (data diolah)
Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa tidak ada nilai Tolerance dibawah 0,10 dan tidak ada nilai
VIF diatas 10. Hal ini berarti kelima variabel independen tersebut tidak terdapat hubungan
multikolinearitas dan dapat digunakan untuk memprediksi Harga Saham periode pengamatan
2010 – 2017.
4. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi
yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas.
Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

sumber : output SPSS versi 22 (data diolah)
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Berdasarkan gambar 3 dapat diketahui bahwa data (titik – titik) menyebar dengan pola
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Vivi Jayanti
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Tabel 3
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
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Coefficients
ABSTRAK
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: output
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variabel lain di luar model.
Berdasarkan tabel 4.11 maka dapat dihasilkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:
kunci: Return on
Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to Equity
YKata
= 5895.115–36.054X
1 + 40.483X2+121.226X3 +241.931X4+12.405X5
Ratio,
Tingkat
Inflasi, Harga Saham
HS=5895.115–36.054CR+40.483DER+121.226PER+241.931NPM+12.405EPS
Berdasarkan model regresi dan tabel 3 maka hasil regresi berganda dapat dijelaskan
sebagai berikut:
PENDAHULUAN
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6. Koefisien variabel EPS sebesar 12.405menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan EPS
sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan kenaikan Harga Sahamsebesar 12.405.




Hasil Uji T (Uji Parsial)
Uji t yang bertujuan untuk melihat tingkat signifikansi suatu variabel secara parsial
terhadap variabel terikat yaitu Harga Saham. Dengan tingkat signifikansi 0,05/2 = 0,025 (uji dua
sisi) dan df = (n-k-1) = (32-5-1)=26 diperoleh t-tabel sebesar 2,055. Hasil analisis regresi guna
menguji hipotesis dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut:
Tabel 4.
Hasil Uji T –Statistik (Uji Parsial)
Coefficientsa

Model
1
(Con
stant)

Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error

Standardized
Coefficients
Beta

5895.115 6123.144

CR
-36.054
18.444
DER
40.483
30.912
PER
121.226
24.580
NPM
241.931 150.670
EPS
12.405
1.708
a. Dependent Variable: Harga Saham

Collinearity
Statistics
T

Sig.

.963

.345

-.272 -1.955
.209 1.310
.586 4.932
.258 1.606
.959 7.262

.061
.202
.000
.120
.000

Tolerance

.471
.356
.644
.352
.522

VIF

2.123
2.812
1.552
2.837
1.915

sumber : output SPSS versi 22 (data diolah)


Berdasarkan tabel 4.dapat dilihat hasil perhitungan masing – masing variabel bebas
terhadap variabel terikat dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Variabel Current Ratio (CR)
Data tabel hasil perhitungan uji parsial untuk variabel Current Ratio (CR) diperoleh nilai
t-hitung -1,955 sedangkan t-tabel sebesar 2,055. Nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel (1,955 < 2,055). Dengan tingkat signifikan 0,061 > 0,05 sehingga kesimpulannnya adalah
Current Ratio (CR) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk, per Kuartal.
2. Variabel Debt Equity Ratio (DER)
Data tabel hasil perhitungan uji parsial untuk variabel Debt Equity Ratio (DER) diperoleh
nilai t-hitung 1.310sedangkan t-tabel sebesar 2,055.Nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel
(1.310 < 2,055). Dengan tingkat signifikan 0,202 > 0,05 sehingga kesimpulannnya adalah
Debt Equity Ratio (DER) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, per Kuartal.
3. Variabel Price Earning Ratio (PER)
Data tabel 4 dapat dilihat hasil perhitungan uji parsial untuk variabel Price Earning Ratio
(PER) diperoleh nilai t-hitung 4.932 sedangkan t-tabel sebesar 2,055.Nilai t-hitung lebih
kecil dari t-tabel (4.932 > 2,055). Dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05 sehingga
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kesimpulannnya adalah Price Earning Ratio (PER) memiliki pengaruh positif dan
ANALISA
PENGARUH
RETURN
ON PT
ASSETS
(ROA), PRICE
TOTbk,
BOOK
VALUE
signifikan
terhadap Harga
Saham pada
Telekomunikasi
Indonesia
per Kuartal.
(PBV),
EARNING
PER
SHARE
(EPS),
DEBT
TO
EQUITY
RATIO
(DER),
DAN
4. Variabel Net Profit Margin (NPM)
TINGKAT
TERHADAP
HARGAujiSAHAM
PT HANJAYA
Data tabel INFLASI
4 dapat dilihat
hasil perhitungan
parsial untuk
variabel NetMANDALA
Profit Margin
SAMPOERNA
TBK PERIODE
(NPM) diperoleh nilai
t-hitung 1.606sedangkan
t-tabel2010-2016
sebesar 2,055.Nilai t-hitung lebih
kecil dari t-tabel (1.606 < 2,055). Dengan tingkat signifikan 0,120 > 0,05 sehingga
kesimpulannnya adalah Net Profit Margin (NPM) tidak memiliki pengaruh signifikan
terhadap Harga Saham pada PT Telekomunikasi
Vivi JayantiIndonesia Tbk, per Kuartal.
5. Variabel Earning Per Share (EPS)
Yustinus Rawi Dandono
Data tabel dapat dilihat hasil
parsial untuk variabel Earning Per Share
Dosenperhitungan
STIE BhaktiujiPembangunan
(EPS) diperoleh nilai t-hitung 7,262sedangkan t-tabel sebesar 2,055. Nilai t-hitung lebih
besar dari t-tabel (7,262> 2,055). Dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05 sehingga
kesimpulannnya adalah Earning ABSTRAK
Per Share (EPS) memiliki pengaruh positif dan
signifikan
terhadap
Harga Saham
pada
PT Telekomunikasi
Tbk,
per Kuartal.
Penelitian
ini bertujuan
untuk
menganalisa
pengaruhIndonesia
Return on
Assets,
Price to
Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga
Hasilsaham
Uji F PT
(UjiHanjaya
Simultan)
Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini
Uji Fdata
dilakukan
untuk
mengetahui
besar keuangan
pengaruh koefisiensi
secara
adalah
sekunder
yang
bersumberseberapa
dari laporan
per kuartalregresi
PT Hanjaya
simultan
atau
bersama
–
sama
terhadap
variabel
dependen.
F-tabel
dapat
dicari
pada
statistik
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.
pada signifikan
df1 = k-ini1 menunjukkan
atau df1 = 6-1 bahwa
= 5 dansecara
df2 = serempak,
32-6 = 26 (k
adalahonjumlah
Hasil0,05
penelitian
Return
Assetsvariabel)
(ROA),
diperoleh
F
tabel
sebesar
2.586.
Hasil
analisis
regresi
guna
menguji
hipotesis
dapat
dilihat
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER)pada
dan
tabeltingkat
4.13 sebagai
inflasiberikut.
memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to
Tabel (EPS),
5
Book Value (PBV), Earning per Share
dan Debt to Equity Ratio (DER)
Hasil
Uji
F
–
Statistik
(Uji
Simultan)
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
ANOVAa
dapat
dijelaskan
oleh
variabel
independen,
sisanya
14,2%
Model
Sum of Squares
df
Meansedangkan
Square
F
Sig. dijelaskan oleh
lain di luar186936484.129
model.
1 variabel
Regression
5 37387296.826
16.777
.000b
Residual

57940871.339

26

2228495.052

Kata
kunci: Return
on Assets, Price to
Total
244877355.469
31Book Value, Earning per Share, Debt to
Ratio,
Tingkat
Inflasi,
Harga
Saham
a. Dependent Variable: Harga Saham

Equity

b. Predictors: (Constant), EPS, DER, PER, CR, NPM

sumber : output SPSS versi 22 (data diolah)
PENDAHULUAN
Pada
tabel 5 dapat dilihat bahwa hasil uji F menunjukkan nilai F-hitung sebesar 16.777
LATAR
BELAKANG
dengan signifikansi
sebesar
0,000.
Nilai
tersebut lebih
kecil dari yang
0,05 dan
nilaipesat
FPerkembangan
pasar
modal
di signifikansi
Indonesia mengalami
peningkatan
sangat
hitung
lebih
besar
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F-tabel
yaitu
16.777
>
2.5867
jadi
hipotesis
diterima.
Kesimpulannya
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Current
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Equity
Ratio modal
(DER),mulai
Pricemenyadari
Earning Ratio
Net Profit
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investor
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dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar
terhadap
Harga Saham.perekonomian
Artinya setiapnegara.
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terjadi pada
variabel
independen jumlah
yaitu
bagi perkembangan
Hal yang
ini dibuktikan
dengan
meningkatnya
Current
Debtmodal
EquityIndonesia
Ratio (DER),
Earning
Ratioatau
(PER),
Net Profit
investorRatio
baru(CR),
di pasar
yang Price
mencapai
23,47%
101.887
singleMargin
investor
(NPM),
dan
Earning
Per
Share
(EPS)
secara
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atau
bersama
–
sama
akan
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan berpengaruh
pertumbuhan
terhadap
PT Telekomunikasi
Indonesia,
Tbk. SID dari posisi Desember 2014
investorHarga
baru Saham
di tahunpada
sebelumnya
naik 18,83%
atau 68.804
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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Hasil Uji Analisis Koefisien Korelasi
Penelitian ini menggunakan koefisien korelasi brivariate product moment
person.Koefisien ini mengukur keeratan hubungan diantara hasil – hasil pengamatan dari
populasi yang mempunyai dua varian (brivariate).Perhitungan ini mensyaratkan bahwa populasi
asal sampel mempunyai dua varian dan berdistribusi normal. Hasil perhitungan koefisien
korelasi tersebut sebagai berikut:
Tabel 6
Hasil Uji koefisien korelasi
Correlations
CR
CR

Pearson Correlation

DER
1

PER

NPM

**

.127

.000
32

.487
32

1

.000

-.625

Harga
Saham

EPS
**

.645

-.368

*

**

-.515

DER

Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation

PER

Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation

.000
32

32

.999
32

.000
32

.127

.000

1

.003

NPM

Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation

.487
32

.999
32

32

.989
32

.001
32

.954
32

.645**

-.753**

.003

1

-.254

.317

EPS

Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation

.000
32

.000
32

.989
32

32

.160
32

.077
32

-.368

*

.064

**

-.254

1

HS

Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation

.038
32

.728
32

.001
32

.160
32

32

**

.246

.011

.317

.003
32

.174
32

.954
32

.077
32

Sig. (2-tailed)
N

32
**

-.625

-.515

-.565

.000
32

.038
32

.003
32

**

.064

.246

.728
32

.174
32

**

.011

-.753

-.565

**

.676

.000
32

**

.676

.000
32
1
32

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

sumber : output SPSS versi 22 (data diolah)
Dari tabel menunjukan perhitungan koefisien korelasi sebagai berikut:
1) Current Ratio (CR) terhadap Harga Saham sebesar -0.515 karena tidak mendekati 1 maka
hubungan antara Harga Saham dengan Current Ratio (CR) cukup kuat, dengan
signifikansi (sig 2- tailed) sebesar 0.003 (0.003 <0.05) jadi dapat disimpulkan bahwa
tidak ada hubungan antara Harga Saham dengan Current Ratio (CR) sedangkan
hubungan yang terjadi adalah negatif (-0.515) sehingga semakin tinggi Current Ratio
(CR) maka Harga Saham semakin menurun.
2) Debt Equity Ratio(DER) terhadap Harga Saham sebesar 0.246 karena tidak mendekati 1
maka hubungan antara Harga Saham dengan Debt Equity Ratio(DER) rendah, dengan
signifikansi (sig 2- tailed) sebesar 0.174 (0.174 > 0.05) jadi dapat disimpulkan bahwa
tidak ada hubungan antara Harga Saham dengan Debt Equity Ratio(DER) sedangkan
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hubungan yang terjadi adalah positif (0.246) sehingga semakin tinggi Debt Equity
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penelitian
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(R )Earning
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Share nol
(EPS),
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Tabel 7
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti
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Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)
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Model Summaryb
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Square
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Kata kunci:aReturn on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to Equity
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.874 Ratio, .763
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Tingkat Inflasi,.718
Harga Saham
a. Predictors: (Constant), EPS, DER, PER, CR, NPM
b. Dependent Variable: Harga Saham
sumber : output SPSS versi 22 (data diolah)
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Dari
tabel 7 menunjukkan
besar mengalami
persentase sumbangan
variabel
Perkembangan
pasar modalseberapa
di Indonesia
peningkatanpengaruh
yang sangat
pesat
Current
Ratio
(CR),
Debt
Ratio
(DR),
Return
On
Asset
(ROA),
Net
Profit
Margin
(NPM),
dan
terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan
Earning
Per
Share
(EPS)
secara
simultan
terhadap
variabel
Harga
Saham.
Dari
tabel
model
termasuk pasar modal. Para investor
di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek
2
(Ajusted
R Square
0,718 atau 71,8%.
Artinya
71,8%
Summary
dapat
diketahui
nilai
R
dapat memberikan return yang cukup tinggi
serta) sebesar
dapat memberikan
kontribusi
yang
besar
Harga Saham di pengaruhi oleh kelima variabel bebas Current Ratio (CR), Debt Equity Ratio
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah
(DR), Price Earning Ratio (PER), Net Profit Margin (NPM), dan Earning Per Share (EPS).
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor
Sedangkan sisanya 28,2 % dipengaruhi oleh faktor – faktor lain diluar model seperti Cash Ratio,
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan
Deviden Earning Ratio, Return On Investment (ROI), dan Return On Equity (ROE).
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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KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI
Kesimpulan
Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis data yang mengacu pada masalah dan
tujuan penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan penelitian – penelitian sebagai
berikut:
1. Variabel Current Ratio (CR)
Hasil perhitungan uji parsial untuk variabel Current Ratio (CR) diperoleh nilai t-hitung 1,955 sedangkan t-tabel sebesar 2,055.Nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel (-1,955 <
2,055). Dengan tingkat signifikan 0,061 > 0,05 sehingga kesimpulannnya adalah Current
Ratio (CR) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk, per Kuartal.
2. Variabel Debt Equity Ratio (DER)
Hasil perhitungan uji parsial untuk variabel Debt Equity Ratio (DER) diperoleh nilai thitung 1.310sedangkan t-tabel sebesar 2,055.Nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel (1.310
< 2,055). Dengan tingkat signifikan 0,202 > 0,05 sehingga kesimpulannnya adalah Debt
Equity Ratio (DER) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk, per Kuartal.
3. Variabel Price Earning Ratio (PER)
Hasil perhitungan uji parsial untuk variabel Price Earning Ratio (PER) diperoleh nilai thitung 4.932 sedangkan t-tabel sebesar 2,055.Nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel (4.932
> 2,055). Dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05 sehingga kesimpulannnya adalah Price
Earning Ratio (PER) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Harga Saham
pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, per Kuartal.
4. Variabel Net Profit Margin (NPM)
Hasil perhitungan uji parsial untuk variabel Net Profit Margin (NPM) diperoleh nilai thitung 1.606sedangkan t-tabel sebesar 2,055.Nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel (1.606
< 2,055). Dengan tingkat signifikan 0,120 > 0,05 sehingga kesimpulannnya adalah Net
Profit Margin (NPM) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk, per Kuartal.
5. Variabel Earning Per Share (EPS)
Hasil perhitungan uji parsial untuk variabel Earning Per Share (EPS) diperoleh nilai thitung 7,262sedangkan t-tabel sebesar 2,055. Nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel
(7,262> 2,055). Dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05 sehingga kesimpulannnya adalah
Earning Per Share (EPS) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Harga
Saham pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, per Kuartal.
6. Berdasarkan hasil uji F atau uji secara simultan menunjukkan nilai F-hitung sebesar
16.777 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05
dan nilai F- hitung lebih besar dari F-tabel yaitu 16.777 > 2.5867 jadi hipotesis diterima.
Kesimpulannya adalah Current Ratio (CR), Debt Equity Ratio (DER), Price Earning
Ratio (PER), Net Profit Margin (NPM), dan Earning Per Share (EPS) secara bersama –
sama berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. nilai R2 (Ajusted R Square ) sebesar
0,738 atau 73,8%. Artinya 73,8% Harga Saham di pengaruhi oleh kelima variabel bebas
Current Ratio (CR), Debt Ratio (DR), Return On Asset (ROA), Net Profit Margin
(NPM), dan Earning Per Share (EPS).
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identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan
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ANALISIS PENGARUH LABA BERSIH, ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI
DAN PERUBAHAN PIUTANG USAHA TERHADAP PREDIKSI ARUS KAS
DI MASA DEPAN (Studi empiris pada perusahaan manufaktur
sub sektor farmasi yang terdaftar di BEI periode 2009-2017)
Yuli Permata Sari
Sri Rahayu
(Dosen STIE Bhakti Pembangunan)
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai (1)
pengaruh laba bersih terhadap prediksi arus kas di masa depan, (2) pengaruh arus kas
aktivitas operasi terhadap prediksi arus kas di masa depan, (3) pengaruh perubahan piutang
usaha terhadap prediksi arus kas di masa depan dan (4) pengaruh laba bersih, arus kas
aktivitas operasi dan perubahan piutang usaha terhadap prediksi arus kas di masa depan
pada perusahaan manufaktur sub sektor farmasi.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari laporan
keuangan perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
dalam periode 2009-2017. Sampel penelitian ini ditentukan dengan metode purposive
sampling 10 perusahaan manufaktur sub sektor farmasi di Indonesia. Uji yang digunakan
dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik; uji normalitas, uji multikoliniearitas, uji
heteroskedastisitas, Uji autokorelasi, Uji Regresi Linier Berganda, Uji Koefisien
Determinasi, Uji t dan Uji F.
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa laba bersih berpengaruh signifikan positif
terhadap prediksi arus kas di masa depan dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 atau nilai thitung > t-tabel (8,164 > 2,037), maka hipotesis H0 ditolak dan Ha diterima. Variabel arus kas
aktivitas operasi dengan nilai signifikansi 0,264 > 0,05atau t-hitung t-tabel (-1,137 < 2,037),
maka hipotesis H0 diterima dan Ha ditolak. Variabel perubahan piutang usaha dengan
signifikansi 0,946 > 0,05 atau nilai t-hitung < t-tabel (-0,068 < 2,037), maka hipotesis H0
diterima dan Ha ditolak. Variabel laba bersih, arus kas aktivitas operasi dan perubahan
piutang usaha secara simultan berpengaruh signifikan terhadap prediksi arus kas di masa
depan dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 atau F-hitung > F-tabel (119,754 > 2,90), maka
hipotesis H0 ditolak dan Ha diterima.
Kata kunci : Arus kas, Laba bersih, Arus Kas Aktivitas Operasi dan Perubahan
Piutang Usaha

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Memprediksi arus kas masa depan perusahaan adalah masalah mendasar dalam
akuntansi dan keuangan yang mengingatkan bahwa nilai perusahaan tergantung pada
kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas. Pelaporan keuangan harus
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Keuangan
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar
Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah
digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor
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persyaratan agar kebijaksanaan yang diambil berdasarkan informasi itu tidak menyesatkan.
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan
Adapun syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam exposure draft prinsip akuntansi
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di pasar modal. Perusahaan yang
Indonesia (Sunyoto, 2013:11) meliputi:
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Laba

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 2 (IAI 2017), mengatakan bahwa
laba sebagai berikut:
“Laba merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja dari suatu perusahaan
selama satu periode tertentu. Informasi tentang kinerja perusahaan, terutama tentang
profitabilitas, dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomi
yang akan dikelola oleh suatu perusahaan di masa depan.”
Menurut Hanafi (2010:32) mengatakan bahwa laba adalah sebagai berikut:
“Laba merupakan ukuran keseluruhan prestasi perusahaan yang diukur dengan
menghitung selisih antara pendapatan dan biaya.”
Dan Pengukuran Laba
Menurut Subramanyam (2013:26) dan Harisson (2012:13) laba terdiri dari 5 jenis yaitu:
1. Laba kotor yang disebut juga margin kotor (gross margin) merupakan selisih antara
penjualan dan harga pokok penjualan.
2. Laba operasi merupakan selisih antara penjualan dengan seluruh biaya dan beban
operasi. Laba operasi biasanya tidak mencakup biaya modal (bunga) dan pajak.
3. Laba sebelum pajak merupakan laba dari operasi berjalan sebelum cadangan untuk
pajak penghasilan.
4. Laba setelah pajak merupakan laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan
setelah bunga dan pajak.
5. Laba bersih adalah laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga
dan pajak. Laba bersih merupakan sisa laba setelah mengurangi beban dan rugi dari
pendapatan dan keuntungan. Konsep laba bersih adalah selisih pendapatan lebih
besar daripada beban.
Rumus pengukuran Laba bersih adalah:
Laba Bersih = EBT – Beban Pajak

Laporan Arus Kas

Hery (2013:460) mendefinisikan laporan arus kas adalah melaporkan arus kas masuk
maupun arus kas keluar perusahaan selama periode. Laporan arus kas ini akan memberikan
informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari aktivitas operasi,
melakukan investasi, melunasi kewajiban dan membayar dividen. Laporan arus kas
digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kegiatan operasional yang telah
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memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap
posisi keuangan entitas serta terhadap jumlah kas dan setara kas.
Laporan arus kas menurut PSAK No.2 (2017) di klasifikasikan sebagai berikut:
Aktivitas Operasi
Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas (principal
revenue-producng activites) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas
investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi merupakan indikator utama
untuk menentukan apakah operasi entitas dapat menghasilkan arus kas yang cukup
untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas, membayar
dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari
luar.
Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama
pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari
transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih.
Beberapa contoh dari arus kas operasi adalah:
a. Penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa.
b. Penerimaan kas dari royalty, fees, komisi dan pendapatan lain.
c. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa.
d. Penerimaan dan pembayaran kas oleh (resitusi) pajak penghasilan kecuali jika
dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan
dan investasi.
Rumus pengukuran arus kas aktivitas operasi:
AKAO = AKAOt+1

Piutang

Piutang merupakan salah satu dari bentuk asset lancar yang dimiliki suatu entitas. Secara
umum piutang dapat diartikan sebagai kewajiban membayar oleh pihak ketiga sebagai
pihak yang memiliki hutang kepada pihak pemberi hutang.
Bagi perusahaan manufaktur, besarnya pendapatan dihasilkan dari penjualan karena
merupakan unsur terbesar yang berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan. Untuk
memperoleh laba yang optimal, perusahaan menempuh dengan salah satu cara yaitu
penjualan kredit. Penjualan yang dilakukan secara kredit diharapkan dapat meningkatkan
volume pendapatan akan tetapi menimbulkan munculnya perkiraan piutang. Piutang itu
sendiri merupakan hak perusahaan untuk menuntut pembayarannya atas penjualan barang
atau jasa kepada pihak pelanggan.
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dinyatakan bahwa piutang digolongkan
menjadi 3, yaitu:
1. Piutang Dagang/Usaha
Piutang yang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit yang
akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari satu tahun.
Rumus Perubahan Piutang Usaha:
PIUTANG = Piutangt – Piutangt-1
2. Piutang Non Dagang/Non Usaha
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Pengaruh Arus Kas Aktivitas Operasi terhadap Prediksi Arus Kas di Masa Depan
Menurut PSAK No.2 (2017), informasi arus kas aktivitas operasi sering digunakan
sebagai indikator dari jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa depan. Selain itu,
informasi arus kas juga berguna untuk meneliti kecermatan dari taksiran arus kas masa
depan yang telah dibuat sebelumnya dan dalam menentukan hubungan antara profitabilitas
dan arus kas bersih serta dampak perubahan harga. Jadi, informasi yang terdapat dalam arus
kas aktivitas operasi sering digunakan sebagai pengukuran dari jumlah, waktu, kepastian
arus kas di masa depan.
Menurut Fitri Apriliana (2014), arus kas yang berasal dari aktivitas operasi dari kegiatan
utama perusahaan yang sifatnya berulang dan berkesinambungan memungkinkan arus kas
dari aktivitas operasi dapat mencerminkan sebagian besar kelanjutan arus kas masuk atau
arus kas keluar dari aktivitas operasional perusahaan di periode selanjutnya.
Ibrahim El-Sayed Ebaid (2011) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa arus kas
operasi berpengaruh dalam memprediksi arus kas di masa depan. Maka hipotesis kedua
penelitian ini yaitu:
H02 (ȕ2 = 0) : Arus Kas Aktivitas Operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap prediksi
Arus Kas di Masa Depan.
Ha2 (ȕ2  0) : Arus Kas Aktivitas Operasi berpengaruh signifikan terhadap prediksi
Arus Kas di Masa Depan.

Pengaruh Perubahan Piutang Usaha terhadap Prediksi Arus Kas di Masa Depan
Komponen-komponen akrual yang pertama adalah piutang. Menurut Triyono (2011)
penjualan yang dilakukan secara kredit akan menghasilkan peningkatan piutang, dimana
pengumpulan kas dilakukan beberapa waktu mendatang. Jadi kenaikan penjualan kredit
akan diikuti kenaikkan atau perubahan dalam piutang, dan aliran kas masuk operasi setelah
penjualan.
Prayoga (2012) melakukan penelitian mengenai laba bersih dan komponen-komponen
akrual terhadap arus kas dimasa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan
piutang bepengaruh signifikan dalam memprediksi arus kas dimasa depan. Maka hipotesis
ketiga peneitian ini yaitu:
H03 (ȕ3 = 0) : Perubahan Piutang Usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap prediksi
Arus Kas di Masa Depan.
Ha3 (ȕ3  0) : Perubahan Piutang Usaha berpengaruh signifikan terhadap prediksi Arus
Kas di Masa Depan.
Pengaruh Laba Bersih, Arus Kas Aktivitas Operasi, dan Perubahan Piutang Usaha
terhadap Prediksi Arus Kas di Masa Depan.
H01 : Laba Bersih tidak berpengaruh signifikan terhadap prediksi Arus Kas di Masa Depan.
Ha1 : Laba Bersih berpengaruh signifikan terhadap prediksi Arus Kas di Masa Depan.
H02 : Arus Kas Aktivitas Operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap prediksi Arus Kas
di Masa Depan.
Ha2 : Arus Kas Aktivitas Operasi berpengaruh signifikan terhadap predksi Arus Kas di
Masa Depan.
H03 : Perubahan Piutang usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap prediksi Arus Kas di
Masa Depan.

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN
[Vol. 19 No. 1 Agustus 2019]

26-35

Ha3 : Perubahan Piutang Usaha berpengaruh signifikan terhadap prediksi Arus Kas di Masa
Depan.
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responden (N) ada 36 dan variabel laba bersih menunjukkan rata-rata sebesar 25,48. Hal ini
berarti bahwa rata-rata laba bersih dalam memprediksi masa`depan adalah sebesar 25% dari
laporan laba rugi yang diperoleh perusahaan. Nilai maksimum sebesar 28,53dan nilai
PENDAHULUAN
minimum sebesar 21,70.
LATAR BELAKANG
Variabel arus kas aktivitas operasi menunjukkan rata-rata sebesar 25,26. Hal ini berarti
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat
bahwa rata-rata arus kas aktivitas operasi adalah sebesar 25% dari laporan arus kas aktivitas
terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan
operasi yang diperoleh perusahaan. Nilai maksimum sebesar 28,53 dan nilai minimum
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek
sebesar 19,92.
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar
Variabel perubahan piutang usaha menunjukkan rata-rata sebesar 19,76. Hal ini berarti
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah
bahwa rata-rata perubahan piutang usaha adalah sebesar 20% dari laporan posisi keuangan
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor
yang diperoleh perusahaan. Nilai maksimum sebesar 26,55dan nilai minimum sebesar 0,00.
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan
Variabel arus kas menunjukkan rata-rata sebesar 25,81. Hal ini berarti bahwa rata-rata
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014
arus kas dalam memprediksi masa depan adalah sebesar 26% dari laporan arus kas pada
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).
akhir tahun yang diperoleh perusahaan. Nilai maksimum sebesar 28,68 dan nilai minimum
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan
sebesar 19,75.
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di pasar modal. Perusahaan yang
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Hasil Uji Asumsi Klasik
Model regresi linear dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi
beberapa asumsi yang kemudian disebut dengan asumsi klasik. Asumsi klasik yang harus
terpenuhi dalam model regresi linear yaitu residual terdistribusi normal, tidak adanya
multikolonieritas, heteroskedastisitas dan tidak adanya autokorelasi pada model regresi.
Hasil Uji Normalitas
Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data yang normal atau mendekati
normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, salah satunya dengan
menggunakan analisis grafik. Metode yang handal adalah dengan melihat normal
probability plot, dimana pada grafik ini terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal
serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Sebagaimana ditampilkan pada Gambar
2 berikut:
Gambar 2

Sumber: data diolah dengan SPSS 23.00
Berdasarkan grafik normal probability plot, menunjukkan bahwa model regresi layak
dipakai dalam penelitian ini karena pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar
disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal terlihat merata
dan cukup baik. Artinya model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas yang berarti
bahwa data terdistribusi secara normal.
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Tabel 2
Uji
Kolmogorov-Smirnov
ANALISA PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), PRICE TO BOOK VALUE
(PBV), EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
TINGKAT INFLASI
TERHADAP HARGA SAHAM PT HANJAYA MANDALA
Unstandardized
Residual
SAMPOERNA TBK PERIODE
2010-2016
N
Normal
Parametersa,b
Most
Extreme
Differences

36
Mean
.0000000
Std. Deviation
.72601038
AbsoluteVivi Jayanti
.139
Positive
Yustinus Rawi.095
Dandono
Negative
-.139
Dosen
STIE
Bhakti
Pembangunan
Test Statistic
.139
Asymp. Sig. (2-tailed)
.074c
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
ABSTRAK
c.Lilliefors Significance Correction.

PenelitianSumber
ini bertujuan
untukdengan
menganalisa
pengaruh Return on Assets, Price to
: Data diolah
SPSS 23.00
Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga
saham
PT Hanjaya
Tbk. Data yang digunakan
dalam
penelitian
Berdasarkan
tabel Mandala
2 hasil Sampoerna
uji Kolmogorov-Smirnov
diatas bawa
besarnya
nilaiini
adalah
data
sekunder
yang
bersumber
dari
laporan
keuangan
per
kuartal
PT
Hanjaya
Kolmogorov-Smirnov adalah 0,139 dengan signifikansi sebesar 0,074. Karena signifikansi
Mandala
Sampoerna
periode
2010-2016.
lebih
dari 0,05
(0,074 >Tbk
0,05).
Dengan
demikian H0 diterima dan Ha ditolak yang berarti
Hasil penelitian
data terdistribusi
normal. 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
Hasil
Uji Multikolinearitas
menunjukkan
bahwa
secara
parsial apakah
variabelmodel
Returnregresi
on Assets
(ROA), adanya
Price to
Ujipenelitian
multikolinearitas
bertujuan
untuk
menguji
ditemukan
Book antar
Valuevariabel
(PBV), bebas
Earning
per Share Model
(EPS),regresi
dan Debt
Equity
Ratio (DER)
korelasi
(independen).
yang tobaik
seharusnya
tidak
berpengaruh
signifikan
terhadapindependen.
harga saham
sedangkan
inflasisaling
tidakberkorelasi,
berpengaruh
terjadi
korelasi di
antara variabel
Jika
variabel tingkat
independen
signifikan.
Nilai Adjusted
R Square
adalah
0,858, hal
ini berarti
85.8%
variabel
dependen
maka
variabel-variabel
ini tidak
ortogonal.
Variabel
ortogonal
adalah
variabel
independen
dapat
dijelaskan
oleh
variabel
independen,
sedangkan
sisanya
14,2%
dijelaskan
yang nilai korelasi antara sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2016). oleh
variabel lain di luar model.
Tabel 3
Kata kunci: Return on Assets, Price
to Book Value, Earning per Share, Debt to Equity
Uji Multikolinearitas
Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham
Coefficientsa

Collinearity Statistics
Model
Tolerance
VIF
PENDAHULUAN
1 (Constant)
LATAR BELAKANG
Laba Bersih
.145
6.885
Perkembangan
pasar modal
peningkatan yang
sangat pesat
Arus Kas Aktivitas
Operasidi Indonesia mengalami .172
5.830
terutama setelahPerubahan
pemerintah
melakukan
berbagai regulasi di bidang
keuangan1.464
dan perbankan
Piutang
Usaha
.683
a. Dependent
Arus Kas
termasuk pasar
modal. Variable:
Para investor
di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek

dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar
tabelperekonomian
3 dapat diketahui
perhitungan
tolerance juga
bagiBerdasarkan
perkembangan
negara.bahwa
Hal inihasil
dibuktikan
dengannilai
meningkatnya
jumlah
menunjukkan
tidak
ada
variabel
independen
yang
memiliki
nilai
tolerance
<
0,10
yang
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor
berarti
tidak ada
antar
variabel
independen.
Hasilbesar
perhitungan
nilai pertumbuhan
VIF juga
identification
(SID)korelasi
sepanjang
2016.
Jumlah
tersebut lebih
dibandingkan
menunjukkan
hal
yang
sama
tidak
ada
satu
variabel
independen
yang
memiliki
nilai
> 10.
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember
2014
Hal
tersebut
ditunjukkan
dengan nilai tolerance untuk laba bersih sebesar 0,145 dan VIF
sebanyak
365.303
SID (Bisnis.com).
sebesar
6,885, arus
kas
aktivitas
operasi dengan nilai
tolerance
0,172
dan VIF
Bagi perusahaan
yang
ingin
terus mengembangkan
usahanya
tentu sebesar
harus dapat
meningkatkan
sebesar
5,830,salah
perubahan
dengan
nilai tolerance
dan VIF
modal usaha
satunyapiutang
denganusaha
menjual
sahamnya
di pasarsebesar
modal. 0,683
Perusahaan
yang
sebesar 1,464. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel.
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Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas 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 jika berbeda disebut heterokedastisitas.
Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.
Kebanyakkan data crossection mengandung situasi heterokedastisitas karena data ini
menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar).
Pengujian ini dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat
(dependen) yaitu ZPRED engan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya
heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik
Scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi,
dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Jika
nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka
tidak terjadi masalah heterokedastisitas (Ghozali, 2016).
Gambar 3
Uji Heterokedastisitas

Sumber: Data diolah dengan SPSS 23.00
Dari Gambar 3 grafik Scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta
tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini berarti tidak terjadi
heterokedastisitas.
Hasil Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara
kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1
(sebelumnya). Jika terjadi autokorelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.
Autokorelasi muncul karena observasi yang beruntun sepanjang waktu berkaitan satu sama
lain.
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Untuk mengetahui apakah pada model regresi mengandung autokorelasi dapat
digunakan
pendekatan
D-W (Durbin
Watson).
ANALISA
PENGARUH
RETURN
ON ASSETS (ROA), PRICE TO BOOK VALUE
Menurut
Singgih
Santoso
(2012)
kriteria
autokorelasi
ada 3,
yaitu: RATIO (DER), DAN
(PBV),
EARNING
PER
SHARE
(EPS),
DEBT TO
EQUITY
a.
Nilai
D-W
dibawah
-2
berarti
diindikasikan
ada
autokorelasi
positif. MANDALA
TINGKAT INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM PT HANJAYA
b. Nilai D-W diantara
-2 sampai 2 berarti
tidak ada autokorelasi.
SAMPOERNA
TBKdiindikasikan
PERIODE 2010-2016
c. Nilai D-W diatas 2 brarti diindikasikan ada autokorelasi negatif.
Tabel
Vivi4 Jayanti
Uji
Autokorelasi
Yustinus Rawi Dandono
b
DosenModel
STIESummary
Bhakti Pembangunan

Adjusted R
Std. Error of the
Model
R
R Square
Square
Estimate
Durbin-Watson
1
.958a
.918
.911
.75928
1.015
a. Predictors: (Constant), Perubahan PiutangABSTRAK
Usaha, Arus Kas Aktivitas Operasi, Laba Bersih
b. Dependent
Variable:
Kas
Penelitian
ini Arus
bertujuan
untuk menganalisa pengaruh Return on Assets,

Price to
Sumber:
Data
diolah per
dengan
SPSS
23.00
Book
Value,
Earning
Share,
Debt
to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini
Berdasarkan
Tabel 4 diperoleh
nilai D-Wdari
sebesar
1,015keuangan
yang menunjukkan
tidak
adalah
data sekunder
yang bersumber
laporan
per kuartalbahwa
PT Hanjaya
adaMandala
autokorelasi.
Sampoerna Tbk periode 2010-2016.
Hasil
penelitian
ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA),
Analisis Regresi
Linier Berganda
Price
to Book
Value
(PBV), Earning
perdependen,
Share (EPS),
to Equity
Ratio dinaikkan
(DER) dan
Analisis
ini untuk
meramalkan
variabel
jika Debt
variabel
independen
tingkat
inflasi
memiliki
pengaruh
signifikan
terhadap
harga
saham.Berdasarkan
uji-t,hasil
hasil
atau diturunkan. Setelah dilakukan perhitungan koefisien dengan SPSS23.00 didapat
penelitian
menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to
sebagai
berikut:
Book Value (PBV), Earning per Share
dan Debt to Equity Ratio (DER)
Tabel(EPS),
5
berpengaruh signifikan terhadap
hargaLinier
sahamBerganda
sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh
Regresi
a
signifikan. Nilai Adjusted R SquareCoefficients
adalah 0,858,
hal ini berarti 85.8% variabel dependen
Unstandardizedsedangkan
Standardized
dapat dijelaskan oleh variabel independen,
sisanya 14,2% dijelaskan oleh
Coefficients
Coefficients
variabel lain di luar model.
Model
1
(Constant)

B

Std. Error

Beta

t

Sig.

-2.359
-1.481
Kata kunci: Return on Assets, Price
to Book 1.592
Value, Earning per Share,
Debt .148
to Equity
Laba Bersih
1.256
.154
1.083
8.164
.000
Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham

Arus Kas Aktivitas Operasi
Perubahan Piutang Usaha
a. Dependent Variable: Arus Kas

-.150
-.001

.132
.016

-.139
-.004

-1.137
-.068

.264
.946

PENDAHULUAN
Sumber: Data diolah dengan SPSS 23.00
LATAR BELAKANG
DariPerkembangan
hasil penelitianpasar
maka modal
diperoleh
regresi berganda
adalah sebagai
berikut:
di persamaan
Indonesia mengalami
peningkatan
yang sangat
pesat
terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan
Y pasar
= -2,359
+ 1,256
X3 +
e menyadari bahwa perdagangan efek
1 - 0,150diXpasar
2 - 0,001
termasuk
modal.
ParaXinvestor
modal
mulai
dapat memberikan
return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar
Keterangan
:
bagi
perkembangan
negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah
Y
= Arusperekonomian
Kas masa depan
pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor
Įinvestor baru di
= Konstanta
identification
(SID)
sepanjang
2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan
ȕ1…. ȕ3
= Koefisien
Regresi
investor
baru di= Laba
tahunbersih
sebelumnya
naik amatan
18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014
pada tahun
X
1
sebanyak
365.303
SID
(Bisnis.com).
X2
= Arus kas aktivitas operasi pada tahun amatan
Bagi
perusahaan
yang inginpiutang
terus mengembangkan
X3
= Perubahan
usaha pada tahunusahanya
amatan tentu harus dapat meningkatkan
modal
usaha
salah
satunya
dengan
menjual
sahamnya
di pasar modal. Perusahaan yang
e
= Error
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Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
a) Koefisien konstanta sebesar -2,359 dengan nilai negatif, ini dapat diartikan bahwa
arus kas dimasa depan mempunyai nilai -2,359 apabila masing-masing variabel
independen (laba bersih, arus kas aktivitas operasi dan perubahan piutang usaha)
bernilai 0.
b) Variabel laba bersih memiliki koefisien regresi sebesar 1,256 dengan nilai positif,
ini dapat diartikan bahwa laba bersih berpengaruh positif dalam memprediksi arus
kas dimasa depan dengan asumsi variabel lainnya tetap. Hal ini menggambarkan
bahwa jika setiap kenaikan 1 satuan maka laba bersih akan meningkat sebesar
1,256.
c) Variabel arus kas aktivitas operasi memiliki koefisien regresi sebesar
-0,150 dengan nilai negatif, ini dapat diartikan bahwa arus aktivitas operasi
berpengaruh negatif dalam memprediksi arus kas dimasa depan dengan asumsi
variabel lainnya tidak tetap. Hal in menggambarkan bahwa jika setiap kenaikan 1
satuan maka arus kas aktivitas operasi akan menurun -0,150.
d) Variabel perubahan piutang usaha koefisien regresi sebesar -0,01 dengan nilai
negatif, ini dapat diartikan bahwa perubahan piutang berpengaruh negatif dalam
meprediksi arus kas di masa depan dengan asumsi variabel lainnya tidak tetap. Hal
ini menggambarkan bahwa jika setiap kenaikan 1 satuan maka perubahan piutang
akan menurun sebesar -0,01.
Hasil Uji Hipotesis
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam
menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan
satu.
Tabel 6
Uji Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Adjusted R
Std. Error of the
Model
R
R Square
Square
Estimate
Durbin-Watson
1
.958a
.918
.911
.75928
1.015
a. Predictors: (Constant), Perubahan Piutang Usaha, Arus Kas Aktivitas Operasi, Laba
Bersih
b. Dependent Variable: Arus Kas

Sumber: Data diolah dengan SPSS 23.00
Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa model summary diatas dapat diketahui nilai
(Adjusted R Square) adalah 0,911. Hal ini berarti 91,1% variasi arus kas dapat dijelaskan
oleh variasi dari ketiga variabel independen laba bersih, arus kas aktivitas operasi dan
perubahan piutang usaha sedangkan sisanya (100% - 91,1% = 8,9%) dijelaskan oleh
variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian, seperti uang muka pembelian dan beban
dbayar dimuka.
Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel
independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini
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dilaksanakan dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel. Untuk menentukan nilai t-tabel,
ditentukan
tingkat
signifikansi
5%. Apabila
tingkat signifikansi
kurang
5% maka
H0
ANALISA
PENGARUH
RETURN
ON ASSETS
(ROA), PRICE
TOdari
BOOK
VALUE
ditolak
dan EARNING
Ha diterima,PER
yang
berarti (EPS),
bahwa DEBT
variabel
dapat RATIO
menerangkan
(PBV),
SHARE
TObebas
EQUITY
(DER),variabel
DAN
terikat.
TINGKAT INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM PT HANJAYA MANDALA
SAMPOERNA TBK
2010-2016
TabelPERIODE
7
Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Model
1

(Constant)

Coefficientsa
Vivi
Jayanti
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Yustinus Rawi DandonoCoefficients
Std.
Error
Beta
Dosen STIEB Bhakti
Pembangunan
-2.359

1.592

Laba Bersih
1.256
.154
Arus Kas Aktivitas Operasi
-.150
ABSTRAK.132
Perubahan Piutang Usaha
-.001
.016
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
menganalisa
pengaruh
a. Dependent Variable: Arus Kas

1.083
-.139
-.004

t

Sig.

-1.481

.148

8.164
-1.137
-.068

.000
.264
.946

Return on Assets, Price to
Book
Value,
Earning
per
Share,
Debt
to
Equity
Ratio,
dan
tingkat
inflasi terhadap harga
Sumber: Data diolah dengan SPSS 23.00
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini
Berdasarkan
hasil
tabel 7 maka
disimpulkan
sebagaikeuangan
berikut: per kuartal PT Hanjaya
adalah data
sekunder
yang dapat
bersumber
dari laporan
Bersih
a. Pengujian
hipotesis
β1 Laba2010-2016.
Mandala
Sampoerna
Tbk periode
H01
: β1 ≥penelitian
0,
Hasil
ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA),
Artinya
adaValue
pengaruh
signifikan
parsial
antara
variabel
laba
Price tidak
to Book
(PBV),
Earningsecara
per Share
(EPS),
Debt
to Equityindependen
Ratio (DER)
dan
bersih
terhadap
kas masa
depan)
pada
perusahaan farmasi
tingkat
inflasivariabel
memilikidependen
pengaruh(arus
signifikan
terhadap
harga
saham.Berdasarkan
uji-t,yang
hasil
terdaftar
di BEI
periode 2009-2017.
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)
Haberpengaruh
signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh
1: β1 ≤ 0,
Artinya
ada pengaruh
signifikan
secara
parsial
antara
variabel
labadependen
bersih
signifikan.
Nilai Adjusted
R Square
adalah
0,858,
hal ini
berarti independen
85.8% variabel
terhadap
dependen
(arus kas
masa depan)
pada perusahaan
yang terdaftar
dapat variabel
dijelaskan
oleh variabel
independen,
sedangkan
sisanya farmasi
14,2% dijelaskan
oleh
di BEI
periode
variabel
lain2009-2017.
di luar model.
t-hitung adalah 8,164 dan t-tabel dapat dicari pada tabel statistik pada signifikansi
0,05/2
0,025 dengan
n-k-1 atau
= 32, maka
didapatkan
t-tabelDebt
sebesar
Kata= kunci:
Return df
on=Assets,
Pricedfto36-3-1
Book Value,
Earning
per Share,
to 2,037.
Equity
t-tabel Harga
(8,164Saham
> 2,037), jadi H0 ditolak dan Ha diterima.
Dapat diketahuiRatio,
bahwa
t-hitung>
Tingkat
Inflasi,
Kesimpulannya adalah laba bersih berpengaruh signifikan dalam memprediksi arus kas
dimasa depan pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI periode 2009-2017.
b. Pengujian hipotesis β2 Arus Kas
Aktivitas Operasi
PENDAHULUAN
H
0,
LATAR
02: β2 ≥ BELAKANG
ArtinyaPerkembangan
tidak ada pengaruh
secara parsial
antara variabel
independen
arus kas
pasar signifikan
modal di Indonesia
mengalami
peningkatan
yang sangat
pesat
aktivitas
operasi pemerintah
terhadap variabel
dependen
kas di
masa
depan)
pada dan
perusahaan
terutama setelah
melakukan
berbagai(arus
regulasi
bidang
keuangan
perbankan
terdaftar
BEIinvestor
periodedi2009-2017.
farmasi
termasukyang
pasar
modal.di
Para
pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek
Ha
≤ 0,
dapat
return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar
2: β2memberikan
Artinya
ada pengaruhperekonomian
signifikan secara
parsial
variabel independen
arus kas aktivitas
bagi perkembangan
negara.
Halantara
ini dibuktikan
dengan meningkatnya
jumlah
operasi
variabel
dependen
(arusyang
kas mencapai
masa depan)
pada atau
perusahaan
yang
investorterhadap
baru di pasar
modal
Indonesia
23,47%
101.887farmasi
single investor
terdaftar
di BEI
periode
2009-2017.
identification
(SID)
sepanjang
2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan
dansebelumnya
t-tabel dapat naik
dicari18,83%
pada tabel
tinvestor
baru -1,137
di tahun
ataustatistik
68.804pada
SID signifikan
dari posisi Desember 2014
hitung adalah
0,05/2
= 0,025
dengan
df = n-k-1 atau df = 36-3-1 = 32, maka didapatkan t-tabel sebesar
sebanyak
365.303
SID (Bisnis.com).
< t-tabel (-1,137
< 2,037),
H0dapat
diterima
dan Ha
2,037.
Dapat diketahui
bahwa
Bagi perusahaan
yang ingin
terust-hitung
mengembangkan
usahanya
tentujadi
harus
meningkatkan
ditolak.
Kesimpulannya
adalah
arus menjual
kas aktivitas
operasi
signifikan
modal usaha
salah satunya
dengan
sahamnya
di tidak
pasarberpengaruh
modal. Perusahaan
yang
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dalam memprediksi arus kas dimasa depan pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI
periode 2009-2017.
c. Pengujian hipotesis ȕ3 Perubahan Piutang Usaha
H03: ȕ3  0,
Artinya tidak ada pengaruh signifikan secara parsial antara varaibel independen perubahan
piutang usaha terhadap variabel dependen (arus kas masa depan) pada perusahaan farmasi
yang terdaftar di BEI periode 2009-2017.
Ha3: ȕ3  0,
Artinya ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel independen perubahan
piutang usaha terhadap variabel dependen (arus kas masa depan) pada perusahaan farmasi
yang terdaftar di BEI 2009-2017.
t-hitung adalah -0,068 dan t-tabel dapat dicari pada tabel statistik pada signifikansi
0,05/2 = 0,025 dengan df = n-k-1 atau df = 36-3-1 = 32, maka didapatkan t-tabel sebesar
2,037. Dapat diketahui bahwa t-hitung< t-tabel (-0,068 < 2,037), jadi H0 diterima Ha ditolak.
Kesimpulannya adalah perubahan piutang usaha tidak berpengaruh signifikan dalam
memprediksi arus kas dimasa depan pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI periode
2009-2017.
Uji Signifikan Simultan (Uji F)
Uji F dilakukan untuk melihat apakah semua variabel independen dalam model
mempunyai pengaruh sacara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan
juga untuk mengetahui kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitan ini.
Tabel 8
Uji Signifikan Simultan (Uji F)
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of Squares
207.116

ANOVAa
df
3

Mean Square
69.039

18.448

32

.577

225.564

35

F
119.754

Sig.
.000b

a. Dependent Variable: Arus Kas
b. Predictors: (Constant), Perubahan Piutang Usaha, Arus Kas Aktivitas Operasi, Laba Bersih

Sumber: Data diolah dengan SPSS 23.00
Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa variabel independen yaitu laba bersih, arus
kas aktivitas operasi dan perubahan piutang usaha secara simultan atau bersama-sama
mampu menjelaskan perubahan pada variabel dependen yaitu arus kas dimasa depan. F-tabel
dapat dicari pada tabel statistik pada signifikansi 0,05 dengan df = n-k-1 (36-3-1 = 32)
diperoleh F-tabel adalah 2,90. Dari hasil uji F-hitung sebesar 119,754 dapat diketahui F-hitung >
F-tabel (119,754 > 2,90) dengan tingkat signifkan sebesar 0,000 < 0,05 (Į = 0,05) maka
hipotesis H0 ditolak dan Ha diterima. Kesimpulannya adalah laba bersih, arus kas aktivitas
operasi dan perubahan piutang usaha secara bersama-sama atau simultan mempunyai
pengaruh dalam memprediksi arus kas di masa depan.



JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN
[Vol. 19 No. 1 Agustus 2019]




34-35



KESIMPULAN DAN SARAN

ANALISA PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), PRICE TO BOOK VALUE
Kesimpulan

(PBV), EARNING
PER SHARE
(EPS), kesimpulan
DEBT TO EQUITY
RATIO (DER), DAN
Berdasarkan
hasil penelitian
dapat diambil
sebagai berikut:
TINGKAT
INFLASI
SAHAM PT
HANJAYA
MANDALA
1.
Berdasarkan
Uji t TERHADAP
variabel laba HARGA
bersih berpengaruh
positif
dan signifikan
dalam
SAMPOERNA
TBK
PERIODE
2010-2016
memprediksi arus kas di masa depan dengan nilai t-hitung sebesar 8,164 dan t-tabel
sebesar 2,037. Dapat diketahui bahwa t-hitung > t-tabel
(8,164 > 2,037), jadi H0 ditolak dan Ha diterima.
2. Berdasarkan Uji t variabel arusVivi
kasJayanti
aktivitas operasi tidak berpengaruh secara
Yustinus
Rawi
Dandono
signifikan dalam memprediksi
arus kas
di masa
depan dengan nilai
Dosen
STIE
Bhakti
Pembangunan
t-hitung sebesar -1,137 dan nilai t-tabel sebesar 2,037. Dapat diketahui bahwa t-hitung < ttabel, jadi H0 diterima dan Ha ditolak.
3. Berdasarkan Uji t variabel perubahan piutang usaha tidak berpengaruh secara
ABSTRAK
signifikan dalam memprediksi arus
kas di masa depan dengan nilai
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
menganalisa
pengaruh
Return onbahwa
Assets,
Price
t-hitung sebesar -0,068 dan nilai t-tabel sebesar 2,037.
Dapat diketahui
t-hitung
< t-to
Booktabel
Value,
Earning
per
Share,
Debt
to
Equity
Ratio,
dan
tingkat
inflasi
terhadap
harga
, jadi H0 diterima dan Ha ditolak.
saham
PT
Hanjaya
Mandala
Tbk.
Data dan
yangperubahan
digunakanpiutang
dalamusaha
penelitian
4. Variabel
laba bersih,
arusSampoerna
kas aktivitas
operasi
secaraini
adalah
data
sekunder
yang
bersumber
dari
laporan
keuangan
per
kuartal
PT
Hanjaya
simultan berpengaruh signifikan dalam memprediksi arus kas di masa depan dengan
Mandala
Tbk119,754
periode dan
2010-2016.
nilai Sampoerna
F-hitung sebesar
F-tabel sebesar 2,90. Dapat diketahui F-hitung > F-tabel
Hasil
penelitian
ini
menunjukkan
bahwa secara
serempak,
Return
on Assets
(ROA),
(119,754 > 2,90) dengan tingkat signifikan
sebesar
0,000 < 0,05
maka
hipotesis
H0
Priceditolak
to Book
(PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan
danValue
Ha diterima.
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil
Saran
penelitian
menunjukkan
bahwa kemukakan
secara parsial
variabel
Return
Assets
(ROA),
Price to
Saran-saran
yang dapat penulis
dalam
penelitian
inion
adalah
sebagai
berikut:
Book
Value
(PBV),
Earning
per
Share
(EPS),
dan
Debt
to
Equity
Ratio
(DER)
1. Bagi Perusahaan
berpengaruh
signifikan
terhadap harga
saham
tingkat
inflasi
tidakdari
berpengaruh
Sebaiknya
mempublikasikan
laporan
arussedangkan
kas sebagai
bagian
integral
laporan
signifikan.
Nilai
Adjusted
R
Square
adalah
0,858,
hal
ini
berarti
85.8%
variabel
dependen
keuangan di media cetak, sehingga informasi yang diperoleh pemakai informasi
dapatlebih
dijelaskan
independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh
luas danoleh
lebihvariabel
mudah didapat.
variabel
di luar model.
2. Bagilain
Investor
Bagi para investor agar dalam proses keputusan investasi terlebih dahulu harus
Katamelakukan
kunci: Return
on Assets,
Price
Bookcukup
Value,hanya
Earning
per Share,laporan
Debt tolaba Equity
berbagai
analisis
yangtotidak
menganalisa
rugi,
Ratio,
Tingkat
Inflasi,
Harga
Saham
laporan posisi keuangan dan laporan arus kas saja tetapi juga harus melakukan

berbagai analisa teknikal yang meliputi analisis terhadap keadaan pasar secara
keseluruhan, serta analisis terhadap faktor-faktor lain seperti lingkungan politik dan
PENDAHULUAN
ekonomi negara.
LATAR
BELAKANG
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Perkembangan pasar perusahaan
modal di Indonesia
mengalami
sangatada
pesat
Mengklasifikasikan
berdasarkan
umur peningkatan
perusahaan,yang
karena
terutama
setelah pemerintah
melakukan
berbagai
di bidang
keuangan
dan perbankan
kemungkinan
perusahaan
yang sudah
lamaregulasi
stabil dengan
yang
baru didirikan
akan
termasuk
pasar
modal.
Para
investor
di
pasar
modal
mulai
menyadari
bahwa
perdagangan
efek
berpengaruh dalam memprediksi arus kas di masa depan.
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
DAFTAR PUSTAKA
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan
Apriliana, Fitri. (2014). Kemampuan Laba Bersih, Arus Kas Aktivitas Operasi Historis dan
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014
Komponen-komponen Akrual dalam Memprediksi Arus Kas AktivitasOperasi di
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).
Masa Mendatang. Universitas Diponegoro. Semarang
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan
Bujana, Ni Komang A.S. (2015). Pengaruh Free Cash Flow dalam Memprediksi Laba Dari
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di pasar modal. Perusahaan yang
Arus Kas Operasi Masa Mendatang. Universitas Udayana.

ANALISIS PENGARUH LABA BERSIH, (YULI PERMATA SARI, SRI RAHAYU)






35-35



Carl S. Warren, dkk. (2014). Accounting Indonesia Adaptation. Jakarta: Salemba Empat.
Fahmi, Irham. (2012). Analisis Laporan Keuangan. Cetakan Kedua. Bandung: Alfabeta.
FerdinanGiri, Efraim. (2012). Akuntansi Keuangan Menengah 1. Edisi Pertama.
Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program. Edisi Ketujuh.
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hanafi, Mahmud M. (2010). Manajemen Keuangan. EdisiPertama. Yogyakarta: BPFE.
Harrison Jr., Walter T., et al. (2012). Akuntansi Keuangan IFRS edisi kedelapan Jilid 1.
Jakarta: Erlangga.
Hery. (2014). Akuntansi Aset, Liabilitas dan Ekuitas. Jakarta: PT Grasindo.
Hery. (2016). Analisa Laporan Keuangan. Jakarta: PT Grasindo.
Ibrahim, El-Sayed. (2011). Acruals and the prediction of future cash flows: Empiricial
evidence from an emerging market, Management Research Review, Vol.34 Iss: 7,
pp.838-853.
IkatanAkuntansi Indonesia. (2017). Standar Akuntansi Keuangan. Edisi Revisi 1 Januari
2017, Jakarta: SalembaEmpat.
Mardiasmo. (2016). Perpajakan. EdisiRevisi. Yogyakarta: Andi.
Martini, R, dkk. (2014). Kebijakan Dividen Berdasarkan Rasio Keuangan pada
Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di BEI. Jurnal ISSN20893590, EISSN 2303-2472.
Munawir. (2010). Analisis Laporan Keuangan. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Liberty
Prayoga, Irfan BagusDwi. (2012). Pengaruh Laba Bersih dan Komponen-Komponen
Akrual terhadap Arus Kas Aktivitas Operasi di Masa depan. Jurnal Ilmiah
Mahasiswa Akuntansi. April 2012.
Ramon, TitinKostia. (2013). Pengaruh Kemampuan Prediktif Laba dan Arus kas Operasi
dalam Memprediksi ArusKasOperasi di Masa Depan. Universitas Negeri Padang.
Subramanyam, K.R& Wild, John J. (2013). Analisis Laporan Keuangann. Edisi Kesepuluh.
Semarang: Salemba Empat.
Sujarweni, V. Wiratna. (2016). Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS.
Yogyakarta: PustakaBaru Press.
Sunyoto, Danang. (2012). Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: Refika Aditama.
Triyono. (2011). Dampak Kualitas Laba terhadap kemampuan Prediksi Laba Arus Kas
dan Komponen Akrual. Simposium Nasional Akuntansi, No. 14, 2011.
www.idx.co.id
www.sahamok.com
www.britama.com
www.google.com

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN
[Vol. 19 No. 1 Agustus 2019]

36-54

PERANAN KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI DALAM MENCIPTAKAN
ANALISA
PENGARUH
RETURN ON ASSETS
(ROA), PRICE
TO BOOK VALUE
KINERJA
YANG HARMONIS
PADA SEBUAH
ORGANISASI.
(PBV),
EARNING
PER
SHARE
(EPS),
DEBT
TO
EQUITY
RATIO
(ditinjau dari studi empiris dan literature dalam perpektif budaya(DER),
Jawa) DAN
TINGKAT INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM PT HANJAYA MANDALA
SAMPOERNA TBK PERIODE 2010-2016

Yohanes Parmin

(Dosen STIE
Pembangunan)
ViviBhakti
Jayanti
Yustinus Rawi Dandono
Dosen STIE Bhakti Pembangunan
ABSTRAK
Kajian sederhana ini bermaksud untuk meninjau secara teoritis dan empiris antara faktafakta yang ditemukan dalam proses manajemen
ABSTRAK akan adanya interkorelasi mendasar
kepemimpinan
dan motivasi
dalamuntuk
membangun
dan menciptakan
kinerjaonyanbg
harmonis.
Penelitian
ini bertujuan
menganalisa
pengaruh Return
Assets,
Price to
Sebagai
orang yang
dibesarkan
di lingkungan
budaya
Jawa
banyak
nilai-nilai
Book Value,
Earning
per Share,
Debt to Equity
Ratio,
dankhususnya,
tingkat inflasi
terhadap
harga
yang
sudah
nenek
moyang membangun
tanahdigunakan
Jawa ini dengan
filosofi danini
saham
PTmengakar
Hanjaya sejak
Mandala
Sampoerna
Tbk. Data yang
dalam penelitian
pesan
moral
bias yang
digalibersumber
lebih dalam
lagi sebagai
salahpersatu
pijakan
dalam
adalah
data yang
sekunder
dari laporan
keuangan
kuartal
PT Hanjaya
mengembangkan
sebuahTbk
organisasi.
kajian yang ditemukan oleh penulis bahwa antara
Mandala Sampoerna
periode Hasil
2010-2016.
kepemimpinan
terhadap kinerja
dalam membangun
organisasi,
dijelaskan
bahwa
terdapat
Hasil penelitian
ini menunjukkan
bahwa secara
serempak,
Return on
Assets
(ROA),
pengaruh
signifikan
secara
parsial
antara
kepemimpinan
terhadap
kinerja
karyawan.
Hal
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) ini
dan
dapat
dijelaskan
bahwa berdasarkan
hasil kajian
ditemukan
nilai thitung untuk uji-t,
variable
tingkat
inflasi memiliki
pengaruh signifikan
terhadap
harga saham.Berdasarkan
hasil
independen
(X1) sebesar
2,167 lebih
besar
dari on
pada
ttabel (ROA),
2,021, dengan
penelitianKepemimpinan
menunjukkan bahwa
secara parsial
variabel
Return
Assets
Price to
tingkat
0,000Earning
lebih kecil
0,05 (EPS),
(0,000<0,05),
sehingga
Ho ditolak
Ha
Booksignifikansi
Value (PBV),
perdari
Share
dan Debt
to Equity
Ratiodan(DER)
diterima.
Dengan
demikian
dapat
disimpulkan
bahwa
secara
parsial
terdapat
pengaruh
yang
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh
signifikan
antara
terhadap
karyawan
sebuah
organisasi.
signifikan.
Nilai kepemimpinan
Adjusted R Square
adalah kinerja
0,858, hal
ini berartipada
85.8%
variabel
dependen
Demikian
halnya antara
independen
motivasi
(X2) terhadap
variable
kinerja
dapat dijelaskan
olehvariable
variabel
independen,
sedangkan
sisanya
14,2%dependen
dijelaskan
oleh
karyawan
Berdasarkan
variabel(Y).
lain di
luar model.hasil kajian, ditemukan bahwa hasil thitung variable motivasi
sebesar 3,916 lebih besar dari pada ttabel 2,021, dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil
dariKata
0,05kunci:
(0,000<0,05),
Ho ditolak
Ha Earning
diterima.perDengan
Return onsehingga
Assets, Price
to Bookdan
Value,
Share, demikian
Debt to dapat
Equity
disimpulkan bahwa
pengaruh yang signifikan antara motivasi
Ratio,secara
Tingkatparsial
Inflasi,terdapat
Harga Saham
terhadap kinerja karyawan pada sebuah organisasi. Demikian halnya berkaitan dua dua
variable independen secara bersama-sama (kepemimpinan dan motivasi) terhadap variavel
dependen (kinerja karyawan). Berdasarkan
hasil kajian, ditemukan bahwa hasil Fhitung sebesar
PENDAHULUAN
16,104
besar dari pada Ftabel 3,252, dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari
LATARlebih
BELAKANG
0,05 (0,000<0,05),
Ho ditolak
dan Ha
diterima.
Dengan demikian
dapat
Perkembangansehingga
pasar modal
di Indonesia
mengalami
peningkatan
yang sangat
pesat
disimpulkan
bahwa
secara melakukan
bersama-sama
terdapat
pengaruh
yang
signifikan
antara
terutama setelah
pemerintah
berbagai
regulasi
di bidang
keuangan
dan perbankan
kepemimpinan
motivasi
terhadapdikinerja
karyawan
pada
sebuah organisasi.
termasuk pasar dan
modal.
Para investor
pasar modal
mulai
menyadari
bahwa perdagangan efek
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar
Kata
kunci: Kepemimpinan;
Motivasi;
Kinerja
bagi perkembangan
perekonomian
negara.
Hal Karyawan
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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
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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1. PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Sebuah organisasi mempunyai ketahanan dalam menjalankan setiap kegiatan yang
dilakukan oleh masing-masing departeman atau setiap anggota yang terikat didalamnya
apabila didukung oleh sinergitas seluruh elemen yang terdapat didalamnya. Sinergitas
organisasi akan bisa bertahan dalam menjawab dan menghadapi segala tentangan
perkembangan jaman apabila organisasi tersebut mampu membaca kondisi dan gejolak
yang terjadi dengan lerusuh aspeknya. Terutama pertumbuhan jaman yang diwarnai dengan
semakin bebasnya hubungan informasi dan komunikasi yang mudah diperoleh bagi
masyarakat di belahan alam ini, dengan sendirinya semakin mempermudah setiap
masyarakat untuk mendapatkan kabar informasi bangsa, negara, organisasi atau perusahaan
yang mampu bertahan dengan pertumbuhannya bahkan sampai bertahun-tahun lamanya.
Sebuah negara mampu bertahan dan menjadi negara yang maju dari berbagai bidang,
selalu didukung oleh unsur kepemimpinan yang kuat.
Demikian halnya dalam lingkungan organisasi, sering terdengar kabar bahwa
organisasi tersebut sudah berdiri dan bertahan sejak dan sampai sekian abad. Keberadaan
dan ketahanan sebuah organisasi dalam jangka waktu yang relative lama, pada umumnya
karena didukung oleh kepemimpinan organisasi yang berorientasi pada visi dan misi yang
jelas. Konsep kepemimpinan yang jelas akan mampu menjalin dan memotivasi setiap
karyawan yang ada dalam lingkungan organisasi sebagai sebuah spirit yang setiap saat siap
dan bersedia untuk menunjang tercapainya sebuah sasaran bersama sebagaimana yang
sudah ditetapkan oleh orgaisasi dalam tujuan bersama. Dengan demikian tanpa bermaksud
mengurangi peran serta para karyawan sebagai pelaksana utama di lapangan, namun
peranan karyawan akan semakin terarah apabila didampingi oleh seorang pemimpin yang
mempunyai orientasi yang jelas. Oleh karena itu peranan kehadiran seorang pemimpin
dalam sebuah organisasi dengan visi dan misi yang jelas tentu akan berdampak positif
dalam upaya mendorong dan memotivasi setiap aktifitas yang dilakukan oleh setiap
karyawan.
Dalam koteks budaya Jawa, sosok kepemimpinan sering dimanifestasikan dengan
peranan Semar dalam dunia pewayangan yang menyimpan banyak pesan moral sekaligus
mengandung nilai-nilai filosofis yang inspiratif sehingga sosok Semar sering menjadi
simbol kekemimpinan yang mengabdi, melayani,dan menginspirasi.
Tulisan sederhana ini bermaksud untuk mengangkat persoalan pemahaman penulis
tentang substansi kepemimpinan dalam organisasi yang sebenarnya berdasarkan studi
empiris selama mendampingi mahasiswa dalam mata kuliah Manajemen Sumberdaya
Manusia tentang Sub Materi Kepemimpinan pada Mahasiswa pada salah satu Pergruan
Tinggi di Jakarta melalui beberapa pertanyaan yang disampaikan pada akhir perkuliahan
serta studi literatur dalam rangka memotivasi setiap karyawan untuk mencapai sebuah
sasaran yang sudah ditetapkan. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, penulis
bermaksud berbagi pemikiran dalam sebuah tulisan sederhana dengan judul Peranan
Kepemimpinan dan Motivasi Dalam Menciptakan Kinerja yang Harmonis Pada
Sebuah Organisasi (Ditinjau dari studi empiris dan literature dalam perpektif budaya
Jawa).
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perilakunnya yang baik. Pemimpin (leader) dapat memimpin organisasi formal maupun
informal, dan menjadi panutan bagi bawahan (pengikut)nya. Biasanya tipe
kepemimpinannya adalah “partisipatif leader” dan falsafah kepemimpinannya adalah
“pimpinan untuk bawahan atau pemimpin yang melayani”. Sedangkan manajer merupakan
seorang pemimpin yang dalam menjalankan tugas kepemimpinannya lebih berdasarkan
pendekatan“kekuasaan atau authority formal”. Tugas bawahan atau karyawan adalah
menuruti dan menjalankan segala perintah yang disampaikan, dan karyawan tidak ada
pilihan kecuali harus menjalankan, karena takut mendapat hukuman oleh manajer
tersebut. Manajer biasanya hanya dapat memimpin organisasi formal saja dan tipe
kepemimpinannya ialah “autocratis leader” dengan falsafahnya ialah bahwa “bawahan
adalah untuk pemimpin”.
Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa pimpinan (leader) memiliki fungsi
dasar mengarahkan dan menggerakkan seluruh bawahan untuk bergerak pada arah yang
sama yaitu tujuan. Sedangkan fungsi seorang manajer berkaitan dengan manajemen, yaitu
kegiatan-kegiatan seputar perencanaan (planning), pengorganisasian (organising),
penempatan staff (staffing), pengarahan (directing) dan kontrol (controlling). Dalam
menjalankan fungsinya, seorang manajer lebih sering memanfaatkan wewenang dan
kekuasaan jabatan secara struktural yang memiliki kekuatan mengikat dengan dapat
melakukan paksaan atau hukuman untuk mengarahkan bawahan. Sedangkan seorang
pemimpin (leader) lebih menekankan pengaruh atau karisma yang dimilikinya sehingga
bawahan secara sadar untuk mengikuti arahan sang pemimpin.
Adapun John Kotter berpendapat bahwa seorang pemimpin dalam menjalankan
kepemimpinanya harus mampu untuk melakukan tugas:
1).
Mengarahkan, yakni upaya untuk membangun visi tentang masa depan dengan
berbagai strategi dalam menciptakan perubahan yang perlu untuk dicapainya.
2).
Mampu menata orang, yakni bahwa seorang pemimpin harus mempunyai
kemampuan untuk menyampaikan informasi melalui kata dan perbuatan kepada
semua yang bekerja sama dalam memahami visi melalui srategi yang ditetapkan.
3).
Mampu memotivas, yakni bahwa setiap pemimpin diharapkan mampu memberi
semangat kepada setiap orang terutama dalam menghadapi berbagai persoalan
yang dihadapi sehingga bisa memuaskan kepentingan masyarakat yang paling
dasar.
Dalam konteks tertentu pendapat yang menyatakan bahwa seorang pemimpin harus
didukung oleh karakter yang dimilikinya, antara lain:
1.
Pemimpin harus berjiwa mumpuni, dalam arti mereka memiliki kemampuan yang
lebih baik dibanding kemampuan mereka yang dipimpinnya.
2.
Dalam bidang akademis, seorang pemimpin harus memiliki prestasi akademis yang
lebih baik dibanding prestasi mereka yang dipimoinnya.
3.
Demikian halnya mereka harus memiliki tanggung jawab yang besar, dalam
pengertian bahwa pemimpin dituntut memiliki kemampuan dan kemauan yang lebih
tinggi dibanding mereka yang dipimpinnya.
4.
Aktif, dalam arti seorang pemimpin harus memiliki partisipasi sosial secara aktif dan
lebih baik dibanding dengan mereka yang dipimpinnya.
5.
Dari segi status sosial, sebaiknya seorang pemimpin juga didukung oleh status
ekonomi yang lebih baik dibanding mereka yang dipimpinnya.
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Dan amanah ketujuh berhubungan dengan Smara bhumi Adi -manggala, dimana amanah
tersebut menekankan pada tekad juang lestari untuk menjadi pelopor pemersatu dari
pelbagai kepentingan yang berbeda-beda dari waktu ke waktu, serta berperan dalam
perdamaian di mayapada.
Ada juga ajaran kepemimpinan yang lain, misalnya, Serat Wulang Jayalengkara yang
menyebutkan, seorang penguasa haruslah memiliki watak Wong Catur (empat hal),
yakni, retna,
estri,
curiga, dan
paksi. Retna atau
permata,
wataknya
adalah pengayom dan pengayem, karena khasiat batu permata adalah untuk memberikan
ketenteraman dan melindungi diri. Watak estri atau wanita adalah berbudi luhur, bersifat
sabar, bersikap santun, mengalahkan tanpa kekerasan atau pandai berdiplomasi.
Sedangkan curiga atau keris, menggambarkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki
ketajaman olah pikir dalam menetapkan policy dan strategi di bidang apapun. Sementara
simbol paksi atau burung, adalah menggambarkan bahwa seorang pemimpin harus
mempunyai watak yang bebas terbang kemanapun, agar dapat bertindak independen tidak
terikat oleh kepentingan satu golongan, sehingga pendapatnya pun bisa menyejukkan
semua lapisan masyarakat. Ini sekadar menunjukkan contoh, betapa kayanya piwulang para
leluhur, selain yang sudah teramat masyur, yang termuat dalam episode AsthaBrata. Kepemimpinan ideal berwatak Pandawa Lima, yang dikawal dengan kesetiaan dan
keikhlasan seorang sosok Semar dan punakawan lainnya, anak Semar.
Dalam budaya jawa sebenarnya sangat sarat dengan filsafat hidup (ular-ular). Ada yang
disebut Hasta Brata yang merupakan teori kepemimpinan, yang berisi tentang hal-hal yang
disimbolisasikan dengan benda atau kondisi alam. “Hasta” adalah delapan dan “Brata”
artinya langkah, sehingga Hasta-Brata diartikan sebagai delapan langkah yang seharusnya
dimiliki seorang pemimpin dalam memimpin. Langkah-langkah kepemimpinan tersebut
mengambil delapan nilai (atau watak) dari benda yang ada di alam ini yaitu bhumi/tanah,
dahana/api, maruta/angin, samodra/air, angkasa/langit, candra/bulan, surya/matahari,
kartika/bintang.
Pertama, bhumi (tanah) adalah menggambarkan sifat teguh, sabar, kuat, menerima
segalanya, tidak pernah mengeluh, tidak membeda-bedakan, dan menerima apa adanya
yaitu apa yang jatuh di atasnya baik yang baik maupun buruk. Gambaran tanah adalah
sepatutnya menjadi watak pemimpin yang memiliki ketangguhan dan tidak mudah cengeng.
Kedua, dahana (api) menggambarkan panas sekaligus suci, di mana berani membakar
segala kekurangan dan memperbaiki kembali sehingga menjadi lebih baik. Pemimpin harus
tampil berani dalam penegakan hukum, tegas dan tuntas tanpa memandang bulu.
Ketiga, maruta (angin) menggambarkan keberadaannya di segala tempat, di mana saja ada.
Ini menyatakan pemimpin harus ada di di segala lapisan masyarakatnya dan dekat dengan
mereka tanpa membedakan berdasarkan status sosialnya. Pemimpin yang berlaku demikian
akan membuat mereka tahu apa yang dikehendaki rakyatnya.
Keempat, samodra (air) dilambangkan dengan mengalir ke mana-mana dan seimbang
dirasakan semua. Maka di sini pemimpin harus mengusahakan kemakmuran dan
kesejahteraan secara merata dan sama-sama memiliki derajat yang mulia.
Kelima, angkasa (langit) adalah berbicara tentang keluasan dalam menampung apa saja.
Pemimpin sepatutnya memiliki keluasan hati dan mempunyai hati yang luas sehingga dapat
menerima masukan dari bawahannya. Ia juga harus mampu mengendalikan diri terhadap
masukan yang pisitif dan negatif dengan penuh kesabaran.
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Keenam, candra (bulan) menggambarkan sinar terang yang diberikan pada waktu malam.
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digali dari budaya (Jawa), dan memungkinkan bisa melengkapi budaya luar yang
berkembang di negeri ini tanpa melihat akar budaya yang menjadi kekayaan bangsa dari
masa-masa lalu.
Sampai batas tertentu simbolisme itu perlu dan baik, asal tidak over simbolisasi
yang tidak mengakar pada realitas. Karena hal ini tidak akan melahirkan tindakan guna
mencapai makna yang nyata dari simbol-simbol yang kita ciptakan sendiri. Kita menaruh
kekhawatiran besar, jika kemudian yang menjadi penting adalah ungkapan-ungkapan
simbolik itu sendiri, terutama dari pemimpin yang menjadi panutan perilaku budaya
masyarakat.
Sejalan dengan proses dialektika, di mana selalu terjadi penggeseran nilai-nilai
zaman, maka apa yang terungkap pada masa-masa yang kemudian, adalah terbentuknya
sintesa-sintesa baru tentang konsep kepemimpinan dalam suatu setting sistem kenegaraan
yang amat berbeda dengan masa Mataran dulu. Namun kita tetap mendambakan sosok
kepemimpinan yang melekat pada dirinya kesempurnaan karakter seorang Satria
Pinandhita, yang mungkin hanya dapat kita raih melalui mimpi-mimpi kita. Dan memang,
sungguh kita sedang berada diujung jalan, atau dipertemuaan jalan baru, yang mungkin saja
masih panjang untuk bisa mendapatkan saripati manajemen dan kepemimpinan model
Jawa yang bernuansa modern untuk bisa diterapkan.
Untuk melengkapi berbagai pandangan tentang kepemimpinan dalam konsep
budaya Jawa, dalam perbincangan bersama Bapak Drs. Suhardi, SH.,M.M yang lebih
dikenal sebagai dosen senior sekaligus telah banyak menikmati pahit dan manisnya sebagai
pemimpin, beliau melihat bahwa syarat seseorang menjadi pemimpin harus mempunyai
semangat dasar yang disebut “Sapta Er/Er tujuh). Adapun Sapta Er tersebut dapat
dijabarkan bahwa:
Er pertama : disebut Kober dalam pengertian bahwa seorang pemimpin harus selalu
berusaha untuk meluangkan waktu dalam menjalankan segala aktifitas yang berhubungan
dengan tugas dan tanggung mereka. Er kedua adalah ”kudu sing bener/jujur” yang
menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai jiwa yang jujur. Seorang
pemimpin yang memiliki sifat yang jujur, pada umumnya lebih mendapat simpatik dari
para bawahan. Er ketiga berhubungan dengan “Pener/serius” yang menunjukkan bahwa
seorang pemimpin dalam menjalankan tugas tidak boleh setengah-setengah, termasuk untuk
memikirkan secara serius berbagai upaya agar perusahaan yang ditangani semakin maju
dan berkembang dari waktu-kewaktu. Dilain pihak, seorang pemimpin juga harus
dipandang sebagai sebuah karisma bagi dirinya yang tidak selalu bisa dimiliki oleh setiap
orang, karena pemimpin dipandang sebagai tugas yang sudah terbentuk dalam diri
seseorang. Demikian halnya dengan Er ke empat adalah “Kudu duwe sumber/harus
mempunyai dana”, yang menunjukkan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin apalagi
dijaman sekarang, tidak cukup hanya berbekalkan kemauan atau semangat tanpa memiliki
dana yang memadai. Mungkin sudah jamannya bahwa seorang pemimpin harus berangkat
dari orang yang sudah berada, setidaknya dipandang dari segi yang positif bahwa mereka
selalu menjadi tumpuan bagi setiap orang terlebih yang membutuhkan, bagaimana mungkin
bisa menolong apabila sebagai pemimpin tidak berempunya secara materiil. Adapun Er
yang ke 5 adalah “Kudu sing manter/masa depan yang bagus”. Hal ini menunjukkan bahwa
seorang pemimpin harus memiliki masa depan yang cerah, memiliki penghasilan yang
semakin meningkat. Sedangkan Er yang ke 6 adalah ”Kudu seger/sehat, dalam arti bahwa
seorang pemimpin yang ideal dituntut sehat secara jasmani maupun rohani. Dengan
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kesehatan yang dimiliki tentu akan mempermudah segala aktifitas yang dilakukan.
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bentuknya. Kedua, melakukan apapun yang diperlukan dengan melibatkan pemikiran dan
kemamapuan mereka sehingga mereka merasa berharga sebagai manusia yang memiliki
potensi sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap peningkatan organisasi. Kalaupun
dalam proses berjalannya sejarah, banyak pemimpin yang telah menggunakan tangan dan
pemikiran setiap orang yang ada disekitarnya, namun tidak sedikit pula para pemimpin
yang belum mengoptimalisasikan potensi yang terpendam pada setiap karyawan atau
masyarakat yang belum tergali secara benar sehingga banyak masyarakat yang lebih
menempatkan diri sebagai orang yang senang disuruh atau menunggu perintah, dan apabila
tidak diperin sama sekali tidak mempunyai ide untuk berbuat sesuatu. Tentu saja bukan
menjadi solusi terbaik walaupun bisa disebut sebagai dampak negative bahwa potensi yang
tidak kembangkan justru akan menciptakan hired hands (orang upahan).
Demikian halnya dengan huruf R singkatan dari Reinvent Continuously, bahwa
seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk menggali hal-hal baru sehingga
akan semakin terlihat adanya nilai-nilai kreativitas yang semakin terlihat. Untuk menggali
hal-hal baru yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin, setidaknya perlu memperhatikan
tiga tahap. Tahap pertama, adalah menggali potensi yang terdapat dalam diri sendiri.
Beberapa pertanyaan utama yang harus diajukan untuk menggali potensi diri adalah
“Bagaimana saya belajar dan tumbuh sebagai seorang pemimpin?” “Apa yang saya lakukan
untuk mendorong orang-orang dalam kelompok saya agar terus menerus belajar dan
menemukan kembali diri sendiri?”. Tingkat penemuan kembali yang kedua adalah
pentingnya peranan sistem dan proses. Untuk mempertajam peranan sistem dan proses,
pertanyaan yang perlu dikembangkan untuk diri sendiri maupun bawahan adalah
“Bagaimana kita melakukan pekerjaan tersebut?” Bagaimana kita dapat melakukannya
dengan lebih baik? Perubahan apa saja yang akan meningkatkan kemampuan kita untuk
melayani pelanggan dan juga satu sama lain? Akhirnya yang ketiga, melibatkan struktur
organisasi iu sendiri. Pertanyaan yang baik yang diajukan disini adalah,”Perubahan struktur
mana saja yang perlu kita tempuh untuk menjadi lebih efisien dan efektif?”
Huruf V adalah singkatan dari Value Results and Relationship (Hargai Hasil dan
Hubungan) Kita harus menghargai pelanggan kita lebih dahulu, dan nilai itu akan menuntun
perilaku kita dan menjamin keberhasilan kita terus menerus. Apa yang tidak dimengerti
kebanyakan orang ialah bahwa mereka dapat meraup hasil keuangan yang lebih tinggi
kalau mereka mempunyai hubungan yang baik. Kita harus meningkatkan nilai hubungan
dengan seorang mitra seperti halnya dengan hasil. Memimpin pada tingkat yang lebih tinggi
mencakup hasil maupun hubungan.
Huruf E terakhir ialah Embody The Values (Mewujudkan Nilai). Hal ini adalah
sesuatu yang mendasar dan berlangsung terus menerus. Apabila kita kehilangan kredibilitas
sebagai pemimpin, potensi kepemimpinan kita akan sangat terbatas. Kita harus melakukan
lebih daripada sekedar merumuskan nilai-nilai tersebut, kita tidak boleh hanya
mengucapkannya, kita harus memperlihatkannya. Semua kepemimpinan sejati dibangun di
atas kepercayaan. Salah satu adalah hidup konsisten dengan nilai-nilai yang kita akui.
Kalau dikatakan bahwa pelanggan adalah penting, tindakan-tindakan kita seharusnya lebih
mendukung pernyataan tersebut. Jika kita memilih untuk hidup seolah-olah pelanggan tidak
penting, orang-orang akan mempunyai alasan untuk mempertanyakan kelayakan kita untuk
dipercaya.
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PENDAHULUAN
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LATAR
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(2008:78)
berpendapat
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melakukan
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terhadap
aktivitas yang
sudah dilakukan
dapat memberikan
yangmenyempurnakan
cukup tinggi serta
dapat memberikan
kontribusi
yang besar
sesuai
dengan tanggung
jawabnya negara.
masing-masing
menghasilkan
sebagaimana yang
bagi perkembangan
perekonomian
Hal ini agar
dibuktikan
dengan meningkatnya
jumlah
sudah
ditetapkan.
Berdasarkan
pemahaman
tersebut
menunjukkan
bahwa
peranan
sumber
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor
daya
manusia(SID)
sebagai
tenaga 2016.
kerja Jumlah
atau karyawan
mampu melakukan
dan
identification
sepanjang
tersebut diharapkan
lebih besar dibandingkan
pertumbuhan
menggunakan
tenaga
yang
dimiliki
secara
efektif
dan
efisien
dalam
meningkatkan
hasil
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014
kinerja
karyawan.
Demikian
halnya menurut Moeheriono (2009:60) berpendapat bahwa
sebanyak
365.303 SID
(Bisnis.com).
kinerja
(performance)
merupakan
gambaran tentang
tingkat
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan
usahanya
tentupencapaian
harus dapatpelaksanaan
meningkatkan
kegiatan
tertentu
dalam
rangka
mewujudkan
atau sasaran,
tujuan
dan misi
organisasi
modal usaha
salah
satunya
dengan
menjualtujuan
sahamnya
di pasar
modal.
Perusahaan
yang
yang sudah dituangkan dalam perencanaan strategis (rentra) suatu organisasi. Berdasarkan
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pendapat tersebut dapat diterjemahkan bahwa sebuah kinerja dikatakan terwujud apabila
rencana yang sudah ditentukan sebelumnya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien
sebagaimana rencana yang telah ditetapkan.
Sebuah teori yang dapat diterapkan untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang efektif
dan efisien, salah satu diantaranya adalah konsep Management by Objectives (MBO) yang
sudah diterapkan sejak tahun 1960an. Manajemen penugasan tersebut dinilai efektif karena
disinyalir mampu memberikan porsi pekerjaan yang tepat bagi para pekerjanya. Salah satu
yang melandasi konsep ini adalah prinsip dasar yang disebut SMART (Specific,
Measurable, Achievable, Realistic dan Time-base). Specific (S): berarti tujuan yang
ditetapkan harus jelas dan spesifik. Jelas berarti mampu untuk membantu menguraikan
berbagai hal yang akan dilakukan, sedangkan spesifik berarti harus fokus pada target yang
akan dicapai. Menurut teori manajemen tugas MBO, target yang spesifik akan memberikan
efisiensi lebih kepada seseorang untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tujuan spesifik
berkaitan dengan detail apa saja yang harus diselesaikan, harus mampu diterangkan secara
eksplisit
dan
mudah
dipahami.
Measurable
(M):
berarti apapun yang ingin dicapai oleh organisasi harus dapat diukur. Dari penjelasan
tersebut berarti, apapun yang dikerjakan oleh setiap karyawan hasilnya harus dapat diukur.
Hal tersebut menjadi penting karena akan mempermudah dalam mendefinisikan pencapaian
dari sebuah kegiatan. Masing-masing pekerjaan memiliki cara ukur yang berbeda, namun
semenjak awal sebaiknya sudah didiskusikan sehingga hal yang akan dilaksanakan sudah
dibicarakan oleh pihak pemberi dan penerima tugas. Achievable (A), berarti tujuan yang
ditetapkan harus bisa dicapai, sehingga karyawan dalam organisasi akan berkomitmen
untuk mencapainya dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu dalam menetapkan sebuah
tujuan, harus memperhatikan dan menyesuaikan kemungkinanya untuk dapat dicapai.
Pekerjaan yang diberikan juga harus sesuatu yang mungkin untuk diselesaikan. Ini
berkaitan dengan dua poin sebelumnya, yakni detail dan dapat diukur. Ada beberapa
perkerjaan kadang diberikan tanpa target hasil akhir yang jelas. Pada akhirnya sering kali
menggantung,
karena
kehilangan
arah.
Realistic(R):
berarti
masuk akal dalam mencapai tujuan yang ingin dilakaukan, jangan membuat tujuan yang
terlalu sulit sehingga tidak mungkin dicapai. Pekerjaan dengan tujuan realistis berkaitan
dengan menghubungkan sebuah tugas dengan kapabilitas orang yang mendapatkan tugas
tersebut. Orang pemasaran hampir tidak mungkin jika diberikan pekerjaan teknis
pengembangan
program,
pun
sebaliknya.
Time-Based,
berarti
harus bisa menetapkan kapan tujuan tersebut bisa tercapai, apakah minggu depan, blan
depan, tahun depan, atau lima tahun lagi, sehingga dengan adanya batasan waktu, kinerja
karyawan akan terpacu untuk segera memulai dalam melakukan tindakan. Untuk dapat
mengatur ritme tim, seorang manajer juga penting memperhatikan waktu eksekusi sebuah
pekerjaan. Oleh karenanya selalu perhatikan estimasi waktu dalam sebuah pekerjaan. Atur
tenggang waktu dengan baik, caranya diskusikan dengan orang yang akan bertanggung
jawab dengan tugas tersebut.
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disusun kerangka berpikir tentang peranan
pemimpin dan motivasi dalam menciptakan kinerja yang harmonis pada sebuat organisasi
sebagaimana yang dituangkan pada gambar berikut :
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ANALISA PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), PRICE TO BOOK VALUE
Pemimpin
H1 DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN
(PBV), EARNING
PER SHARE (EPS),
X
1
TINGKAT INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM PT HANJAYA MANDALA
SAMPOERNA TBK PERIODE
2010-2016
Kinerja Karyawan
Y
Motivasi
X2

H
Vivi
Jayanti
2
Yustinus Rawi Dandono
H3
Dosen STIE Bhakti Pembangunan
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dimensi, yaitu: penggunaan waktu dan kerja sama. Penggunaan waktu terdiri dari 3
indikator yakni: jumlah kehadiran, keterlambatan dan keefektifan kerja. Sedangkan diensi
kerjasama terdiri dari 3 indikator yang meliputi: bekerja bersama, saling memahami, dan
adanya toleransi.
Teknik Pengumpulan Data
Sebagai penunjang terhadap data yang dikumpulkan oleh penulis adalah berupa data
primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang berjenis primer adalah data yang
diperoleh dari hasil penelitian secara empirik dengan menggunakan beberapa angket
pertanyaan yang disampaikan kepada seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah
Manajemen Sumber Daya Manusia pada salah satu perguruan Tinggi Swasta di Jakarta
yang selanjutnya menjadi sampel dalam kajian ini. Sementara sumber data sekunder
merupakan kajian terhadap berbagai dokumen yang sudah tersedia baik dokumen –
dokumen pustaka, maupun dokumen-dokumen lain seperti beberapa penulis dalam jurnal
maupun kajian ilmiah lain yang ditemukan oleh penulis dalam bentuk yang sudah tersedia.
Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan instrumen penelitian
dalam bentuk angket, penulis mengolah data yang semula berbentuk data kualitatif, untuk
menjadi data kuantitatif diperlukan skala Likert sebagaimana yang Sugiyono ungkapkan
(2008:169), yaitu dari setiap jawaban yang diberikan oleh responden diberikan nilai atau
skor sebagai berikut :
Bobot Nilai Pernyataan
No
1
2
3
4
5

Pernyataan

Sangat Setuju (SS)
Setuju ( S )
Netral (N)
Tidak setuju (TS)
Sangat Tidak Setuju (STS)

Bobot nilai
5
4
3
2
1

Sumber : Sugiyono (2008:169), diolah peneliti (2017)

Teknik analisis data yang digunakan adalah :
a. Analisis statistik deskriptif
Digunakan untuk memberikan gambaran tentang karakteristik data sebagaimana
adanya serta menyusun distribusi frekuensi dengan menggunakan data dari kuesioner yang
telah diberikan kepada responden. Dengan demikian akan diperoleh frekuensi, presentasi,
rata-rata (mean) skor jawaban responden untuk masing-masing item variabel yang
menggambarkan tanggapan responden terhadap setiap item petanyaan yang diberikan pada
variabel. Berdasarkan skor yang diperoleh pada rata-rata (mean) variabel masing-masing item
tersebut, kemudian dianalisis untuk mengungkapkan fenomena pada setiap variabel sesuai
dengan persepsi responden yang mana hal tersebut nantinya akan digunakan sebagai masukan
bagi perusahaan dimana penelitian ini dilakukan.
b. Analisis statistik inferensial
Teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya
diberlakukan untuk populasi. Analisis Inferensial berhubungan dengan pendugaan populasi dan
pengujian hipotesis dari suatu data atau keadaan atau fenomena. Dengan kata lain analisis
inferensial berfungsi untuk meramalkan dan mengontrol keadaan atau kejadian. Analisis
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inferensial yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda.
Y=
a + b1X1 + bPENGARUH
2 X2 + e
ANALISA
RETURN ON ASSETS (ROA), PRICE TO BOOK VALUE
Keterangan:
(PBV), EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN
Y
Variabel terikat
TINGKAT=INFLASI
TERHADAP HARGA SAHAM PT HANJAYA MANDALA
a
= BilanganSAMPOERNA
konstanta
TBK PERIODE 2010-2016
= Koefisien variabel independen
b1b2
= Kepemimpinan
X1
X2
= Motivasi
Vivi Jayanti
e
= Error atau sisa
Yustinus Rawi Dandono
Dosen STIE Bhakti Pembangunan

4. PEMBAHASAN

ABSTRAK
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4.1
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Statistik
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Mandala
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Data yang digunakan
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Tabel
1 Distribusi
Frekuensi
(X1)
Mandala
Sampoerna
TbkVariabel
periode Kepemimpinan
2010-2016.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA),
Skor jawaban
Price to Book Value (PBV), Earning
per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan
rata-ratauji-t, hasil
tingkat
signifikan
terhadap
Item inflasi 1memiliki pengaruh
2
3
4 harga saham.Berdasarkan
5
penelitian fmenunjukkan
(ROA), Price to
%
f bahwa
% secara
f parsial
%
fvariabel
% Return
f on Assets
%
Book
Value
(PBV),
Earning
per
Share
(EPS),
dan
Debt
to
Equity
Ratio
X1.1
0
0,00
0 0,00
3 7.5
11 27.5
26
65
4.57 (DER)
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh
X1.2
0
0,00
0 0,00
1 2.5
31 77.5
8
20
4.17
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen
X1.3
0
0,00
0 0,00
0
0
31 77.5
9
22.5
4.22
dapat dijelaskan
oleh variabel
independen,
sedangkan
sisanya
14,2%
dijelaskan
oleh
X1.4
0
0,00
0
0,00
2
5
24
60
14
35
4.30
variabel lain di luar model.
X1.5
0
0,00
0 0,00
0
0
25 62.5
15
37.5
4.37
X1.6
0 Return
0,00 on Assets,
0 0,00Price1to 2.5
28
70
11per Share,
27.5 Debt4.25
Kata kunci:
Book Value,
Earning
to Equity
Ratio, Tingkat
Inflasi,
Harga
Saham
Rata-rata kepemimpinan
4.31
Keterangan:
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PENDAHULUAN
X1.2
: Disiplin
LATAR
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terutamaMemiliki
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: Cepat
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serta dapat
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Skor
rata-rata
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sebesar
4.31,
dengan
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nilai skor tersebut
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baik.
Hal
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bahwa
kepemimpinan
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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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Distribusi Frekuensi Variabel Motivasi (X2)

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Variabel Motivasi (X2)
Skor jawaban
Item
1
2
3
4
f
%
f
%
f
%
f
X2.1
0 0,00
0 0,00 3 7.5
24
X2.2
0 0,00
0 0,00 2
5
31
X2.3
0 0,00
0 0,00 1 2.5
33
X2.4
0 0,00
0 0,00 2
5
25
X2.5
0 0,00
0 0,00 1 2.5
26
X2.6
0 0,00
0 0,00 1 2.5
29
Rata-rata motivasi

rata-rata

5
%
60
77.5
82.5
62.5
65
72.5

f
13
7
6
13
13
10

%
32.5
19
15
32.5
32.5
25

4.25
4.13
4.13
4.27
4.3
4.22
4.22

Keterangan:
X2.1 : unggul dalam bekerja
X2.2 : sukses dalam bekerja
X2.3 : suka terhadap tantangan
X2.4 : mampu bersaing
X2.5 : memiliki jiwa kompetisi
X2.6 ; memiliki prestasi
Skor rata-rata motivasi sebesar 4.22, dengan demikian nilai skor tersebut termasuk dalam
kategori baik. Hal ini dapat dijelaskan bahwa motivasi menurut pengamatan mahasiswa dalam
organisasi sudah berjalan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh organisasi.
c.

Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja (Y)

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja (Y)
Skor jawaban
Item
1
2
3
4
f
%
f
%
f
%
f
Y.1
0 0,00
0 0,00
1 2.5
26
Y.2
0 0,00
0 0,00
2
5
33
Y.3
0 0,00
0 0,00
3 7.5
34
Y.4
0 0,00
0 0,00
3 7.5
25
y.5
0 0,00
0 0,00
2
5
27
Y.6
0 0,00
0 0,00
3 7.5
29
Rata-rata kinerja
Keterangan:
Y.1
: jumlah kehadiran
Y.2
: keterlambatan
Y.3
: keefektifan kerja
Y.4
: bekerja sama

rata-rata

5
%
65
82.5
85
62.5
67.5
72.5

f
13
5
3
12
11
8

%
32.5
19
7.5
30
27.5
20

4.3
4.08
4
4.23
4.23
4.13
4.16
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Y.5
: saling memahami
Y.6
; adanya
toleransi
ANALISA
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4.3 Pengujian Hipotesis
4.3.1 Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Berdasarkan kajian ditemukan bahwa hasil penelitian yang didukung oleh 40 responden
menghasilkan nilai ttabel sebesar 2,021 dengan tingkat signifikan Į = 5% = 0,05. Adapun
berdasarkan tabel 4 di atas, dihasilkan bahwa nilai thitung untuk variabel kepemimpinan (X1)
adalah 2,167 lebih besar dari nilai ttabel (2,167 >2,021) dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih
kecil dari nilai Į yakni 0,05 (0,000<0,05). Berdasarkan hasil kajian tersebut, karena hasil thitung
untuk variabel independen kepemimpinan (X1) sebesar 2,167 lebih besar daripada ttabel sebesar
2,021 (2,167> 2,021), maka Ho untuk variabel X1 terhadap Y ditolak dan Ha diterima. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan (X1) berpengaruh signifikan terhadap
kinerja karyawan (Y).
Sementara hasil kajian untuk variabel motivasi (X2) sesuai hasil pada tabel 4, dapat dilihat
bahwa hasil thitung sebesar 3,916 lebih besar dari ttabel 2,021 (3,916 > 2,021) dengan tingkat
signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai Į 0,05 (0,000<0,05). Berdasarkan hasil kajian tersebut,
karena hasil thitung untuk variabel independen motivasi (X2) sebesar 3,916 lebih besar daripada
ttabel sebesar 2,021 (3,916 > 2,021), maka Ho untuk variabel X2 terhadap Y ditolak dan Ha
diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa motivasi (X2) berpengaruh signifikan
terhadap kinerja karyawan.
4.3.2. Hasil Uji Hipotesis (Uji F)
Uji simultan (uji F) pada dasarnya digunakan untuk menguji variabel secara simultan
yaitu antara variabel bebas yang meliputi kepemimpinan (X1) dan Motivasi (X2) terhadap
variabel terikat yakni kinerja karyawan dalam model regresi linier berganda. Dengan
menggunakan tingkat keyakinan 95%, & =5%, dengan df 1 (jumlah variable 1) = 2, dan df 2 (nk-1) atau 40 -2-1 = 37 (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variable independen),
sehingga diperoleh hasil Ftabel sebesar 3,252.
Berdasarkan table diatas, diketahui bahwa hasil Fhitung sebesar 16,104 lebih besar dari Ftabel
sebesar 3,252 ( 16,104>3,252). Karena Fhitung > Ftabel ( 16,104>3,252), maka Ho ditolak
dana Ha diterima, yang berarti terdapat pengaruh secara signifikan antara kepemimpinan (X1)
dan motivasi (X2) secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan (Y) dalam organisasi.
4.3.3. Analisis Determinasi (R2)
Analisis determinasi dalam regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui
presentasi sumbangan pengaruh variabel independen (X1,X2,…Xn) secara serentak terhadap
variabel dependen (Y). Berdasarkan table 4, diperoleh angka Adjusted R Square sebesar 0,624.
Hal ini menunjukkan bahwa prosentase sumbangan pengaruh variabel independen
(kepemimpinan dan motivasi) terhadap variabel dependen (kinerja karyawan) sebesar 62,40%.
Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model
(kepemimpinan dan motivasi) mampu menjelaskan sebesar 62,40% terhadap variabel dependen
(kinerja karyawan). Sedangkan sisanya `sebesar 37,60 % dipengaruhi oleh variabel lain yang
tidak dimasukkan dalam penelitian tersebut.

5. KESIMPULAN
5.1.

Kesimpulan
Berdasarkan kajian tersebut diatas, sebagai tindak lanjut atas rumusan masalah dan
hipotesis yang telah ditetapkan oleh penulis, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan
sebagai berikut:
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh standar operasional
prosedur, intruksi kerja utama, dan ukuran kinerja terpilih terhadap kinerja karyawan pada
PT Digital Sarana Intimedia Jakarta Barat. Kinerja antara lain ditentukan oleh standar
operasional prosedur, intruksi kerja utama, dan ukuran kinerja terpilih yang dibakukan dan
diterapkan dalam kegiatan operasional, maka dengan sendirinya kinerja yang baik akan
senantiasa memberikan kontribusi yang baik bagi karyawan, sehingga karyawan tersebut
akan senantiasa memiliki kecintaan terhadap pekerjaannya. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini sebanyak 50 karyawan PT Digital Sarana Intimedia Jakarta Barat. Jenis
penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dalam menganalisa, terdapat pengaruh
standar operasional prosedur, intruksi kerja utama, dan ukuran kinerja terpilih terhadap
kinerja karyawan dengan metode koefisien determinasi (R2) diperoleh sebesar 0,906 atau
90,6%. Hal ini berarti 90,6% variabel kinerja karyawan dipengaruhi oleh variabel standar
operasional prosedur, intruksi kerja utama, dan ukuran kinerja terpilih. Sedangkan sisanya
yaitu sebesar 9,4% dipengaruhi oleh variabel seperti fasilitas, beban kerja dan lain-lain.
Hasil persamaan regresi yang terbentuk adalah Y = 4,555 + 0,271 X1 + 0,315 X2 + 0,297
X3, ini berarti standar operasional prosedur memberikan nilai pengaruh sebesar 0,271,
intruksi kerja utama memberikan nilai pengaruh sebesar 0,315 dan ukuran kinerja terpilih
memberikan nilai pengaruh sebesar 0,397. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
variabel standar operasional prosedur terhadap kinerja karyawan berpengaruh signifikan,
hal tersebut dapat dilihat dari uji t nilai thitung 3,268 lebih besar dari ttabel sebesar 2,012
dengan nilai signifikan 0,002< 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima, intruksi kerja utama
terhadap kinerja karyawan berpengaruh signifikan, hal tersebut dapat dilihat dari uji t nilai
thitung4,625 lebih besar dari ttabel sebesar 2,012 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 maka H0
ditolak dan Ha diterima dan ukuran kinerja terpilih terhadap kinerja karyawan berpengaruh
signifikan, hal tersebut dapat dilihat dari uji t nilai thitung3,328 lebih besar dari ttabel sebesar
2,012 dengan nilai signifikan 0,002< 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Hasil penelitian
dari standar operasional prosedur, intruksi kerja utama, dan ukuran kinerja terpilih
mempunyai pengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap kinerja karyawan.
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sejauh mana peningkatan perusahaan yang telah dicapai. Hal inilah yang menjadi alur dasar
penelitian yang akan dikembangkan oleh penulis, dimana penulis menduga adanya
pengaruh antara pengaturan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Intruksi Kerja Utama
(IKU) serta Ukuran Kinerja Terpilih (UKT) terhadap peningkatan kinerja karyawan.
Dengan demikian Standar Operasional Prosedur (SOP), Intruksi Kerja Utama
(IKU), dan Ukuran Kinerja Terpilih (UKT) harus diatur dengan baik guna tercapainya
tujuan diadakannya prosedur tersebut dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.
Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dari
penelitian ini adalah:
1)
Apakah standar operasional prosedur (SOP) berpengaruh terhadap kinerja karyawan
pada PT Digital Sarana Intimedia Jakarta Barat secara parsial?
2)
Apakah intruksi kerja utama (IKU) berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT
Digital Sarana Intimedia Jakarta Barat secara parsial?
3)
Apakah ukuran kinerja terpilih (UKT) berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada
PT Digital Sarana Intimedia Jakarta Barat secara parsial?
4)
Apakah standar operasional prosedur (SOP), intruksi kerja utama (IKU), dan ukuran
kinerja terpilih (UKT) berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Digital
Sarana Intimedia Jakarta Barat secara simultan?

LANDASAN TEORI

Manajemen
Manajemen adalah suatu proses bekerja dengan dan melalui orang lain untuk mencapai
tujuan-tujuan organisasi dalam lingkungan yang selalu berubah (Kreitner dan Kinicki,
2010). Menurut Dessler (2013:4), manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan
praktik menentukan aspek “manusia” atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen,
termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan dan penilaian. Manajemen
sumber daya manusia adalah mengenai penggunaan karyawan secara organisasional untuk
mendapatkan atau memelihara keunggulan kompetitif terhadap para pesaing (Robbins dan
Coulter, 2012).
Menurut Robbins dan Coulter (2010) fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut :
1)
Perencanaan (Planning)
Mendefinisikan sasaran-sasaran, menetapkan strategi, dan mengembangkan rencana
kerja untuk mengelola aktivitas- aktivitas.
2)
Penataan (Organizing)
Menentukan apa yang harus diselesaikan, bagaimana caranya, dan siapa yang akan
mengerjakannya.
3)
Kepemimpinan (Leading)
Memotivasi, memimpin, dan tindakan-tindakan lainnya yang melibatkan interaksi
dengan orang lain.
4)
Pengendalian (Controlling)
Mengawasi aktivitas-aktivitas demi memastikan segala sesuatu terselesaikan sesuai
rencana.
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Mempermudah proses pemahaman staff secara sistematis dan menyeluruh.
Mempermudah dalam mengetahui terjadinya kegagalan, ketidakefisienan proses
prosedur kerja, serta kemungkinan-kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan
proses kerja.
Menghindari kesalahan-kesalahan proses kerja.
Melindungi organisasi atau unit kerja dari berbagai bentuk kesalahan administrasi.
Memberikan keterangan tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses
kerja.
Menghemat waktu program training, karena SOP tersusun secara sistematis.

Ada pula manfaat strategis SOP, yang meliputi:
1)
Kesehatan dan keselamatan
SOP bermanfaat bagi kesehatan dan keselamatan karyawan. Misal, SOP yang
digunakan usaha atau bisnis yang menggunakan mesin. Di dalamnya terdapat
penjelasan bagaimana cara menjalankan mesin-mesin kerja atau alat-alat berat yang
aman bagi pekerja, sehingga mencegah terjadinya kecelakaan kerja pada karyawan.
SOP juga mewajibkan adanya pembersihan dan perawatan mesin secara berkala,
kewajiban ini juga mencegah terjadinya cedera yang akan terjadi nantinya pada
karyawan.
2)
Kejelasan
SOP mencakup kejelasan mengenai apa yang harus dan tidak harus dilakukan
karyawan dalam melakukan pekerjaannya masing-masing. Hal ini berguna untuk
mencegah terjadinya risiko kerugian.
3)
Peningkatan efisiensi dan produktifitas
Pekerjaan menjadi lebih efisien dan karyawan menjadi lebih produktif karena semua
sudah dijelaskan dalam SOP.
4)
Memudahkan perusahaan untuk berkembang
Dengan adanya SOP, semua proses kerja berjalan dengan baik, jelas, dan teratur.
Hal ini dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan, baik di mata karyawan maupun
pemangku kepentingan termasuk para konsumen.
Intruksi Kerja Utama (IKU)
Instruksi kerja merupakan suatu perintah yang disediakan untuk membantu
seseorang dalam melakukan pekerjaan dengan benar atau suatu set instruksi untuk
melakukan tugas atau untuk mengikuti prosedur. Sebenarnya tidak semua intruksi kerja
atau prosedur kerja harus dibuatkan untuk sebuah pekerjaan dengan pertimbangan
kerumitan dan kompleksitas aktivitas. Akan tetapi intruksi kerja sangatlah penting terutama
dalam Lean System. Dalam sejarahnya intruksi kerja atau job instruction dikembangkan di
Amerika Serikat pada tahun 1940an, intruksi tersebut disusun dengan tujuan untuk
membantu dalam produksi amunisi, akan tetapi setelah perang dunia II, intruksi kerja
tersebut ditinggalkan oleh Amerika Serikat. Toyota mengembangkan intuksi kerja tersebut
di awal 1950an. Adapun intruksi kerja dalam lean bermaksud sebagai langkah
pengembangan talenta, dengan tujuan persiapkan organisasi untuk mengembangkan pekerja
yang eksepsional identifikasi pengetahuan kritis secara efektif salurkan pengetahuan
Verifikasi pembelajaran dan kesuksesan. Dalam pengembangan sumberdaya ini,
diperlukannya individu yang memiliki komitmen, dan komitmen tersebutlah yang
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UKT menggantikan ukuran hasil, yang secara khas melihat aktivitas kegiatan secara
bulanan atau kuartal. Sekarang Ukuran Kinerja Terpilih (UKT) bercirikan dengan ukuran
yang fokus, baik pada ukuran masa lalu, saat ini, ataupun masa mendatang.
Dalam dunia perdagangan, hampir semua produk ada yang naik dan ada yang turun hasil
penjualannya, tetapi untuk di masa mendatang semua produk harus naik. Tetapi dengan
adanya target kenaikan di masa mendatang harus dijelaskan langkah-langkah apa yang
harus dilakukan oleh semua komponen, baik mulai karyawan sampai dengan pimpinan,
agar penjualan dapat meningkat di masa mendatang.
Sumber UKT yang ditetapkan oleh perusahaan dapat dibagi menjadi dua sifat, yaitu Top
down dan Bottom up. Top down adalah top management menentukan tujuan perusahaan,
kemudian masing-masing departemen membuat UKT yang menerjemahkan tujuan
perusahaan sesuai dengan tupoksi (tugas, pokok dan fungsi) masing-masing. Sedangkan
Bottom up kebalikannya, yaitu departemen yang membuat UKT kemudian top management
merangkum menjadi satu tujuan perusahaan yang utuh.
Ukuran kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki empat kategori, yaitu:
1)
Indikator Kuantitatif yang mengindikasikan jumlah atau angka. Contohnya berupa
angka tingkat keluar masuk karyawan dan produktivitas karyawan.
2)
Indikator Praktis yang mengindikasikan proses yang sedang berjalan. Contohnya
berupa nilai investasi sumber daya manusia dan jumlah hari pelatihan bagi
karyawan.
3)
Indikator Sinyal yang Secara Spesifik menunjukkan apakah perusahaan sedang
maju atau sebaliknya. Contohnya besar pertumbuhan produktivitas karyawan per
tahun selama lima tahun terakhir.
4)
Indikator yang Menunjukkan Efek Suatu Kendali perusahaan terhadap perubahan.
Contohnya pengaruh pelatihan terhadap pengetahuan, sikap dan keterampilan
karyawan.
Dalam rencana kerja tersebut biasanya juga tercantum Indikator-Indikator Kinerja
(Key Performance Indicator – KPI) bilamana setiap bagian dan setiap individu dalam
organisasi dapat tercapai. Hal ini disebut alat ukur dalam perusahaan guna mengukur
pencapaian setiap bagian atau setiap individu dalam organisasi. Hal ini memperjelas dan
memudahkan organisasi untuk melihat siapa atau bagian mana dalam organisasi yang
kinerjanya baik serta menunjang sasaran organisasi, serta penilaian knerja orang per orang
dalam organisasi umumnya dari atas ke bawah. Biasanya atasan menilai bawahannya dan
seterusnya. Namun, pada organisasi yang sudah dewasa dan mapan, penilaian bisa bersifat
horizontal (penilaian oleh rekan selevel) ataupun bisa bottom up (bawahan menilai
atasannya).
Kinerja Karyawan
Menurut Rivai dan Basri dalam Kaswan (2012:187) kinerja adalah hasil atau tingkat
keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan
tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target
sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati
bersama.Menurut Mangkunegara (2010:9)Kinerja Karyawan (Prestasi Kerja) adalah hasil
kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.Menurut
Notoatmodjo (2012:124) “kinerja (performance) adalah hasil kerja yang dapat ditampilkan
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atau penampilan kerja seorang karyawan. Menurut Smith dalam Sedarmayanti (2012:50)
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Tindakan

Berikut ini merupakan beberapa faktor yang menjadi penyebab utama kurang
maksimalnya kinerja karyawan Anda.
1)
Atasan yang buruk
2)
Bentrokan kepribadian
3)
Tidak cocok dengan tim
4)
Tidak adanya transparansi
5)
Tidak adanya kejelasan peran
6)
Gosip
7)
Kesehatan karyawan
HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu
kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan
sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 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 50 responden dengan batas standar eror adalah 5 % maka r tabelnya
adalah sebesar 0,279. Berikut ini adalah pengujian validitas :
Tabel 1
Hasil Pengujian Validitas Standar Operasional Prosedur
Pertanyaan
X1.1
X1.2
X1.3
X1.4
X1.5
X1.6
X1.7
X1.8
X1.9
X1.10

Sumber : Data diolah, kuesioner

r Hitung
0,809
0,783
0,746
0,764
0,775
0,795
0,755
0,804
0,773
0,794

r Tabel
0,279
0,279
0,279
0,279
0,279
0,279
0,279
0,279
0,279
0,279

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Berdasarkan tabel 1 di atas diketahui dari 10 pertanyaan pada hasil kuesioner seluruhnya
valid karena r hitung lebih besar dari r tabel. Sedangkan berikut ini adalah hasil pengujian
validitas untuk variabel intruksikerjautama:
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Tabel 2
Hasil Pengujian
Validitas
Intruksi
KerjaPRICE
UtamaTO BOOK VALUE
ANALISA PENGARUH
RETURN
ON ASSETS
(ROA),
(PBV), EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN
PertanyaanINFLASI TERHADAP
r Hitung
r TabelSAHAM PT
Keterangan
TINGKAT
HARGA
HANJAYA MANDALA
X2.1
0,778
0,279
Valid
SAMPOERNA
TBK
PERIODE 2010-2016
X2.2
0,832
0,279
X2.3
0,756
0,279
X2.4
0,780
Vivi0,279
Jayanti
X2.5
0,809Yustinus Rawi
0,279 Dandono
Dosen STIE Bhakti
X2.6
0,854
0,279Pembangunan
X2.7
0,811
0,279
X2.8
0,853
0,279
ABSTRAK
X2.9
0,704
0,279
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
menganalisa
pengaruh
X2.10
0,777
0,279

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Return on Assets, Price to
Valid

Book: Data
Value,
Earning
per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga
Sumber
diolah,
kuesioner

saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah
data sekunder
daribahwa
laporan
keuangan
kuartal PT
Berdasarkan
tabel yang
2 di bersumber
atas diketahui
dari
10 item per
pertanyaan
padaHanjaya
hasil
Mandalaseluruhnya
Sampoerna
Tbkkarena
periodehasil
2010-2016.
kuesioner
valid
r hitung lebih besar dari r tabel. Sedangkan berikut
menunjukkan
bahwa ukurankinerjaterpilih:
secara serempak, Return on Assets (ROA),
ini adalahHasil
hasil penelitian
pengujian ini
validitas
untuk variabel
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan
harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil
Tabelterhadap
3
penelitian menunjukkan
bahwa secara
parsial
variabel Return on Assets (ROA), Price to
Hasil Pengujian
Validitas
UkuranKinerjaTerpilih
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER)
berpengaruh
signifikan terhadap
sedangkan tingkat
inflasi tidak berpengaruh
Pertanyaan
r Hitungharga saham
r Tabel
Keterangan
signifikan.
Nilai
Adjusted
R
Square
adalah
0,858,
hal
ini
berarti
85.8%
variabel dependen
X3.1
0,771
0,279
Valid
dapat X
dijelaskan
oleh
variabel
independen,
sedangkan
sisanya
14,2%
dijelaskan oleh
0,841
0,279
Valid
3.2
variabel
X3lain
.3 di luar model.0,759
0,279
Valid
X3.4
0,763
0,279
Valid
Kata kunci:
Value, Earning per
Share, Debt to Equity
X3.5 Return on Assets,
0,788Price to Book
0,279
Valid
Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham
X3.6
0,824
0,279
Valid
X3.7
0,777
0,279
Valid
X3.8
0,832 PENDAHULUAN
0,279
Valid
X3.9
0,790
0,279
Valid
LATAR BELAKANG
X3.10
0,808 di Indonesia
0,279mengalami peningkatan
Valid
Perkembangan
pasar modal
yang sangat pesat
Sumber
:
Data
diolah,
kuesioner
terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek
Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan telah
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar
memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel sehingga untuk semua item pertanyaan
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah
dikatakan telah valid.Sedangkan berikut ini adalah hasil pengujian validitas untuk variabel
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor
kinerjakaryawan:
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
Hasil Pengujian Validitas KinerjaKaryawan
Pertanyaan
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10

r Hitung
0,799
0,781
0,657
0,699
0,714
0,735
0,739
0,774
0,766
0,783

r Tabel
0,279
0,279
0,279
0,279
0,279
0,279
0,279
0,279
0,279
0,279

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber : Data diolah, kuesioner

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan telah
memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel sehingga untuk semua item pertanyaan
dikatakan telah valid.
Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana keandalan suatu alat pengukur untuk
dapat digunakan lagi untuk penelitian yang sama. Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk
mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel.
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 Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60. Hasil pengujian reliabilitas
dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 5
Hasil Pengujian Reliabilitas
Variabel

Cronbach Alpha

Keterangan

StandarOperasional Prosedur

0,928

Reliabel

Intruksi Kerja Utama

0,935

Reliabel

Ukuran Kinerja Terpilih

0,935

Reliabel

Kinerja Karyawan

0,910

Reliabel

Sumber : Data diolah, kuesioner
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Berdasarkan tabel 5 di atas hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa semua
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1. Uji Normalitas
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Yustinus Rawi Dandono
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Dosen
STIE Bhakti
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 dariABSTRAK
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dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.
Gambar
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Normalitas
Price to Book Value (PBV),Hasil
Earning
per Share
(EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan
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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
Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham
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Terjadi Multikolinearitas, jika nilai Tollerance lebih kecil atau sama dengan
0,10.
2) Melihatnilai VIF (Variance Inflation Factor)
(1) Tidakterjadi Multikolinearitas, jika nilai VIF lebih kecil 10,00
(2) Terjadi Multikolinearitas, jika nilai VIF lebih besar atau sama dengan 10,00.
Hasil perhitungannyaadalahsebagaiberikut:
(2)

Tabel 6
Uji Multikolinearitas
Coefficientsa
Correlations
Zero-order

Model
1

(Constant)
SOP
IKU
UKT

Sumber : Data diolah, kuesioner

0.886
0.893
0.915

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
0.236
0.289
0.178

4.239
3.463
5.609

3. Uji Heteroskedastisitas
Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil
uji Heteroskedastisitas ditunjukkan oleh gambar berikut.
Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Data diolah, kuesioner

4. Uji Autokorelasi
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 terdapa tmasalah autokorelasi. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem
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autokorelasi. Model pegujian ini dapat diuji dengan menggunakan uji Durbin Watson
(DW test). PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), PRICE TO BOOK VALUE
ANALISA
Tabel
7 EQUITY RATIO (DER), DAN
(PBV), EARNING PER SHARE (EPS), DEBT
TO
Uji Autokorelasi
TINGKAT INFLASI TERHADAP Hasil
HARGA
SAHAM PT HANJAYA MANDALA
SAMPOERNA TBK PERIODEb 2010-2016
Model Summary

Model
1

R Square Vivi Jayanti
Adjusted R Square

R
.955

a

Yustinus Rawi Dandono
Dosen
0.912STIE Bhakti Pembangunan
0.906

Durbin-Watson
2.039

Sumber : Data diolah, kuesioner

ABSTRAK
Berdasarkan table 7 di atas pada tingkat
signifikansi 5% jumlah sampel 50 (n) dan
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
on Assets,
jumlah variable independen 3 (k=3),menganalisa
nilai Durbinpengaruh
Watson Return
(DW Statistik)
dariPrice
hasilto
Book
Value,
Earning
per
Share,
Debt
to
Equity
Ratio,
dan
tingkat
inflasi
terhadap
harga
analisis regreasi sebesar 2,039. Dengan demikian nilai Durbin Watson tersebut berada
sahaminterval
PT Hanjaya
Mandala
Sampoerna
Tbk.< Data
digunakan
dalam
pada
1,67 sampai
dengan
2,32 (1,67
2,039yang
< 2,32),
sehingga
dapatpenelitian
dipastikanini
adalah
data
sekunder
yang
bersumber
dari
laporan
keuangan
per
kuartal
PT
Hanjaya
bahwa model regresi linier tersebut tidak terjadi gejala autokorelasi.
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.
Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA),
Analisis Regresi
Linier Berganda
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan
tingkat
inflasi
memiliki regresi
pengaruh
signifikan
terhadap
harga saham.Berdasarkan
uji-t,
hasil
Model
persamaan
yang
baik adalah
memenuhi
persyaratan asumsi
klasik
penelitian
menunjukkan
secara dengan
parsial variabel
Return persamaan
on Assets (ROA),
Price to
yaitu
antara lain
semua databahwa
terdistribusi
normal. Model
yang diajukan
Book
Value
(PBV),
Earning
per
Share
(EPS),
dan
Debt
to
Equity
Ratio
(DER)
dalam penelitian ini sudah baik.
berpengaruh
harga saham
sedangkan
tingkat inflasi
berpengaruh
Analisis
regresi signifikan
digunakan terhadap
untuk menguji
hipotesis
tentang pengaruh
secaratidak
parsial
variabel
signifikan.
Nilai
Adjusted
R
Square
adalah
0,858,
hal
ini
berarti
85.8%
variabel
dependen
bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan estimasi regresi berganda dengan program
dapat
dijelaskan
oleh
variabel
independen,
sedangkan
sisanya
14,2%
dijelaskan
oleh
SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:
variabel lain di luar model.
Tabel 8
Hasil Estimasi Regresi
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to
Ratio, Tingkat Inflasi, Harga
Saham a
Coefficients

Equity

Standardized
Coefficients
Model
t
Sig.
PENDAHULUAN
B
Std. Error
Beta
LATAR BELAKANG
1 Perkembangan
(Constant)
4.555
0.010 pesat
pasar modal di1.697
Indonesia mengalami peningkatan2.685
yang sangat
SOP pemerintah
0.271 melakukan
0.083
3.268 dan perbankan
0.002
terutama setelah
berbagai regulasi di0.294
bidang keuangan
termasuk pasar
Para investor di0.068
pasar modal mulai menyadari
bahwa
perdagangan
IKU modal.0.315
0.376
4.625
0.000 efek
dapat memberikan
return
tinggi serta dapat memberikan
kontribusi
yang
UKT
0.297 yang cukup0.089
0.345
3.328
0.002besar
Unstandardized Coefficients

bagi perkembangan
perekonomian
Sumber : Data diolah,
kuesioner negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor
Berdasarkan
tabel 8 dapat
diketahui
regresi
yangdibandingkan
terbentuk adalah:
identification
(SID) sepanjang
2016.
Jumlahpersamaan
tersebut lebih
besar
pertumbuhan
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3
Bagi perusahaan yang ingin
terus mengembangkan
usahanya
tentu harus dapat meningkatkan
Y = 4,555+
0,271X1 + 0,315X2
+ 0,297X3
Keterangan
Y =satunya
Kinerjadengan
Karyawan
modal usaha: salah
menjual sahamnya di pasar modal. Perusahaan yang
X1 = Standar Operasional Prosedur
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X2 = Intruksi Kerja Utama
X3 = Ukuran Kinerja Terpilih
Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa :
1)
Variabel standar operasiona lprosedur, intruksi kerja utama dan ukuran kinerja
terpilih mempunyai arah koefisien bertanda positif terhadap kinerja karyawan.
2)
Koefisien standar operasional prosedur memberikan nilai sebesar 0,271 yang berarti
bahwa standar operasional prosedur semakin kuat dengan asumsi variabel lain tetap
maka kinerja karyawan akan mengalami peningkatan.
3)
Koefisien intruksi kerja utama memberikan nilai sebesar 0,315 yang berarti bahwa
jika intruksi kerja utama semakin kuat dengan asumsi variabel lain tetap maka kinerja
karyawan akan mengalami peningkatan.
4)
Koefisien ukuran kinerja terpilih memberikan nilai sebesar 0,297 yang berarti bahwa
jika ukuran kinerja terpilih semakin kuat dengan asumsi variabel lain tetap maka
kinerja karyawan akan mengalami peningkatan.
5)
Jika variabel X1 = 0 atau X2 = 0 atau X3 = 0 atau ketiga variabel X = 0, maka
variabel Y tetap berdiri sendiri dengan nilai 4,555, yang artinya ada variabel lain yang
mempengaruhi variabel Y diluar dari variabel yang terdapat dalam penelitian ini.
Analisis Korelasi
Analisis korelasi adalah analisis yang bertujuan untuk mencari hubungan antara dua
variabel atau lebih. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu
teknik pengukuran hubungan yang mengacu pada sekelompok teknik yang digunakan untuk
mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel.
Tabel 9
Hasil Pengujian Korelasi
Correlations

Correlation

SOP
1

led)
50
Correlation
led)
Correlation
led)

A

Correlation
led)

lation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data diolah, kuesioner

.778

IKU
.778**

UKT
.869**

KINERJA
.886**

.000

.000

.000

50

50

50

1

**

.893**

**

.000

.837

.000

.000

50

50

50

50

.869**

.837**

1

.915**

.000

.000

50

50

50

50

**

**

**

1

.886

.893

.000

.915

.000

.000

.000

50

50

50

50
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Pada tabel 9 di atas terlihat antara kinerja dengan standar operasional prosedur
menghasilkan
angka 0,886. RETURN
Angka tersebut
menunjukkan
korelasi
kinerja VALUE
dengan
ANALISA PENGARUH
ON ASSETS
(ROA),
PRICEantara
TO BOOK
standar
operasional
prosedur
adalah
sangat
kuat
karena
r
berkisar
antara
0,81-1,000.
Untuk
(PBV), EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN
korelasi
antara INFLASI
kinerja dengan
intruksi HARGA
kerja utama
menghasilkan
angka 0,893.
Angka
TINGKAT
TERHADAP
SAHAM
PT HANJAYA
MANDALA
tersebut menunjukkan korelasi
antara
kinerja
dengan
intruksi
kerja
utama
mempunyai
SAMPOERNA TBK PERIODE 2010-2016
korelasi yang sangat kuat karena nilainya berkisar antara 0,81-1,000. Untuk korelasi antara
kinerja dengan ukuran kinerja terpilih menghasilkan angka 0,915. Angka tersebut
menunjukkan korelasi antara kinerja dengan
Vivimotivasi
Jayanti mempunyai korelasi yang sangat kuat
karena nilainya berkisar antara 081-1,000.
Yustinus Rawi Dandono
2
Dosen
STIE Bhakti Pembangunan
Uji Koefisien Determinasi (R )
Koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukkan besarnya variasi
variabel dependen yang dapat dijelaskan
oleh variabel indepennya. Dengan kata lain,
ABSTRAK
koefisien Penelitian
determinasiiniinibertujuan
digunakan
untuk
mengukur
variabel-variabel
bebasto
untuk menganalisaseberapa
pengaruhjauh
Return
on Assets, Price
dalam
menerangkan
variabel
terikatnya.
Book
Value, Earning
per Share,
Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga
Nilai
koefisien
determinasi
ditentukan
dengan
nilai
Adjusted
R Square sebagaimana
dapatini
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna
Tbk.
Data
yang digunakan
dalam penelitian
dilihat
pada
tabel
di
bawah
ini
:
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.
Tabel 10
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA),
Hasil Koefisien Determinasi
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadapb harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil
Model
Summary
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)
Adjusted R
berpengaruh
terhadap
inflasi tidak berpengaruh
Model signifikan
R
R
Squareharga saham sedangkan tingkat
Durbin-Watson
Square
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
a
1
.955
0.906
2.039
variabel lain di luar model.0.912
Sumber : Data diolah, kuesioner

Kata kunci:
Return
on atas
Assets,
Price tobahwa
Book Value,
Earning
per Share,
Debt toR2) yang
Equity
Berdasarkan
tabel
10 di
diketahui
koefisien
determinasi
(adjusted
Ratio,
Tingkat
Inflasi,
Harga
Saham
diperoleh sebesar 0,906. Hal ini berarti 90,6% variabel kinerja karyawan dipengaruhi oleh
variabel standaroperasionalprosedur, intruksikerjautama, dan ukurankinerjaterpilih.
Sedangkan sisanya yaitu sebesar 9,4% dipengaruhi oleh variabel seperti kepuasan,
PENDAHULUAN
pelatihan dan lain-lain yang tidak dijelaskan
dalam penelitian ini.
LATAR BELAKANG
Uji Hipotesis
Secara Parsial
(Uji t) di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat
Perkembangan
pasar modal
terutama
setelah pemerintah
melakukan
berbagai
di bidang
keuangan
dan perbankan
Hipotesis
1 dan 2 dalam
penelitian
ini diujiregulasi
kebenarannya
dengan
menggunakan
uji
termasuk
pasar
modal.
Para
investor
di
pasar
modal
mulai
menyadari
bahwa
perdagangan
parsial. Pengujian dilakukan dengan melihat taraf signifikansi (p=value), dengannilai efek
t
dapat memberikan inreturn
yang
cukup
serta dapat yang
memberikan
kontribusi
yang besar
tabeldaripenelitian
sebesar
1.675.
Jikatinggi
taraf signifikansi
dihasilkan
dari perhitungan
bagi
perkembangan
negara.
Hal ini jika
dibuktikan
dengan meningkatnya
jumlah
di
bawah
0,05 maka perekonomian
hipotesis diterima,
sebaliknya
taraf signifikansi
hasil hitung lebih
investor
pasarhipotesis
modal Indonesia
besar
daribaru
0,05dimaka
ditolak. 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 11
Hasil Analisa Uji t Secara Parsial

Model
1

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized
Coefficie
Coefficients
nts
B
Std. Error
Beta
(Constant)
4.555
1.697
SOP
0.271
0.083
0.294
IKU
0.315
0.068
0.376
UKT
0.297
0.089
0.345

Sumber : Data diolah, kuesioner

t

Sig.

2.685
3.268
4.625
3.328

0.010
0.002
0.000
0.002

Dari tabel 11 terlihat bahwa hasil pengujian hipotesis standaroperasionalprosedur
menunjukkan t hitung sebesar 3,268 dengan taraf signifikansi 0,002. Taraf signifikansi
tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak H0
dan menerima Ha. Dengan demikian, ini berarti bahwa hipotesis H1
“standaroperasionalprosedur mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan”
diterima.
Hasil pengujian hipotesis intruksikerjautama menunjukkan nilai t hitung sebesar
4,625 dengan taraf signifikansi 0,000. Taraf signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 yang
berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak H0 dan menerima Ha. Dengan
demikian, ini berarti bahwa hipotesis H2 “intruksi kerja utama mempunyai pengaruh positif
terhadap kinerja karyawan” diterima.
Sedangkan hasil pengujian hipotesis ukurankinerjaterpilih menunjukkan nilai t
hitung sebesar 3,328 dengan taraf signifikansi 0,002. Taraf signifikansi tersebut lebih kecil
dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak H0 dan menerima Ha.
Dengan demikian, ini berarti bahwa hipotesis H3 “ukurankinerjaterpilih mempunyai
pengaruh positif terhadap kinerja karyawan” diterima.
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:








JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN
[Vol. 19 No. 1 Agustus 2019]

72-74

Tabel 12
Hasil
AnalisaON
UjiASSETS
F Secara(ROA),
Simultan
ANALISA PENGARUH
RETURN
PRICE TO BOOK VALUE
(PBV), EARNING PER SHARE (EPS), aDEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN
ANOVA
TINGKAT INFLASI TERHADAP
HARGA SAHAM PT HANJAYA MANDALA
SAMPOERNA TBK PERIODE 2010-2016
Sum of Squares
df Mean Square
f Sig.
sion
932.169
3
310.723 159.112 .000b
al
89.831Vivi Jayanti
46
1.953
Yustinus
Rawi
Dandono
1022.000
49
Dosen STIE Bhakti Pembangunan
a. Dependent Variable: KINERJA
b. Predictors: (Constant), UKT, IKU, SOP
Sumber : Data diolah, kuesioner

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to
Berdasarkan tabel 12 di atas dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga
1)
F hitung > F tabel
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini
Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai F hitung = 159,112. Ini berarti bahwa
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya
F hitung lebih besar dari F tabel sebesar 2,87.
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.
2)
Signifikansi < 0,05
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA),
Signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan
berarti bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa secara simultan variabel standar
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil
operasional prosedur, intruksi kerja utama, dan ukuran kinerja terpilih mempunyai
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to
pengaruh terhadap kinerja karyawan (menolak H dan menerima Ha).
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), 0dan Debt to Equity
Ratio (DER)
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh
KESIMPULAN DAN SARAN
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen
Kesimpulan
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh
Berdasarkan hasil penelitian dari pengolahan data yang diperoleh dapat ditarik
variabel lain di luar model.
kesimpulan sebagai berikut:
1)
Terdapat signifikansi antara pengaruh standar operasional prosedur terhadap kinerja
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to Equity
karyawan PT Digital Sarana Intimedia Jakarta Barat, secara parsial. Hal ini
Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham
dibuktikan dengan melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan pada uji hipotesis
secara parsial (Uji t) diperoleh nilai t hitung sebesar 3,268 dengan taraf signifikansi
0,002, hasil tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian Ha diterima dan H0
PENDAHULUAN
ditolak. Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa standar operasional
LATAR BELAKANG
prosedur berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat
2)
Terdapat signifikansi antara intruksi kerja utama terhadap kinerja karyawan PT
terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan
Digital Sarana Intimedia Jakarta Barat, secara parsial. Hal ini dibuktikan dengan
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek
melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan pada uji hipotesis secara parsial (Uji t)
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar
diperoleh nilai t hitung sebesar 4,625 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000, hasil
bagi perkembangan perekonomian
negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah
tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor
menerima H dan menolak H . Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa
identification (SID)a sepanjang 2016.0 Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan
intruksi kerja utama berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014
3)
Terdapat signifikansi antara ukuran kinerja terpilih terhadap kinerja karyawan PT
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).
Digital Sarana Intimedia, secara parsial. Hal ini dibuktikan dengan melalui hasil
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan
perhitungan yang telah dilakukan pada uji hipotesis secara parsial (Uji t) diperoleh
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di pasar modal. Perusahaan yang
nilai t hitung sebesar 3,328 dengan taraf signifikansi sebesar 0,002, hasil tersebut lebih
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kecil dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menerima Ha dan
menolak H0. Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa ukuran kinerja terpilih
berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.
Terdapat signifikansi antara pengaruh standar operasional prosedur, intruksi kerja
utama, dan ukuran kinerja terpilih terhadap kinerja karyawan PT Digital Sarana
Intimedia, secara simultan. 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 159,112> F tabel2,87 dengan nilai
signifikansi sebesar 0,000. Ini berarti bahwa F hitung lebih besar dari F tabel dan hasil
signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Pengujian ini secara statistik membuktikan
bahwa standar operasiona lprosedur, intruksi kerja utama, dan ukuran kinerja terpilih
mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan.

Saran
Sejalan dengan kesimpulan-kesimpulan yang telah diambil dari hasil penelitian ini,
saran-saran yang dapat dikemukakan antara lain:
1)
Standar operasional prosedur adalah salah satu komponen yang menjadi tolak ukur
karyawan untuk meningkatkan kinerja, untuk itu perusahaan harus membuat prosedur
yang baku bagi semua karyawan, agar karyawan konsisten dan memaksimalkan
kinerjanya di PT Digital Sarana Intimedia Jakarta Barat .
2)
Intruksi kerja utama sangat penting dalam kinerja karyawan, oleh karena itu
perusahaan harus memberikan arahan suatu pemahaman yang jelas sehingga dapat
mempengaruhi kinerja karyawan satu sama yang lain agar tercapai suatu keberhasilan
di PT Digital Sarana Intimedia Jakarta Barat.
3)
Ukuran kinerja terpilih menjadi tolak ukur karyawan dalam meningkatkan kinerjanya,
perusahaan harus memberikan target yang jelas dan dapat dicapai karyawan dalam
bekerja. Agar para karyawan meningkatkan kinerjanya secara maxsimal.
4)
Kinerja karyawan menjadi prioritas, oleh karena itu perusahaan harus bisa mengukur
dan menyusun standar operasional prosedur, intruksi kerja utama, dan ukuran kinerja
terpilih agar kinerja karyawan meningkat serta memberikan keuntungan yang lebih
besar dalam perusahaan.
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Equity

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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ANALISIS PENGARUH CITRA MEREK, HARGA DAN PROMOSI
TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PENGGUNA JASA
TRANSPORTASI OJEK ONLINE GO-JEK
Michael Wiratmoko
(Dosen STIE Bhakti Pembangunan)

ABSTRAK

Tulisan ini menyajikan hasil penelitian untuk mengetahui pengaruh Citra Merek, Harga dan
Promosi terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa Transportasi Ojek Online GO-JEK.
Hasil pengujian hipotesis Citra Merek thitung > ttabel (5,916 > 1,665), dan signifikansi 0,001 <
0,05. Maka Ho ditolak dan Ha diterima. Secara parsial Citra Merek berpengaruh terhadap
Kepuasan Pelanggan. Hasil pengujian hipotesis Harga thitung > ttabel (5,568>1,665), dengan
taraf signifikansi 0,000 < 0,05. Secara parsial Harga berpengaruh terhadap Kepuasan
Pelanggan. Hasil pengujian hipotesis Promosi thitung > ttabel (4,278>1,665), dengan taraf
signifikansi 0,000 < 0,05. Secara parsial Promosi berpengaruh terhadap Kepuasan
Pelanggan. Hasil perhitunggan statistik secara simultan menunjukkan Fhitung > Ftabel
(252.310>2,72). Signifikansi sebesar 0,000. Hipotesis yang menyatakan bahwa secara
simultan variabel Citra Merek, Harga dan Promosi berpengaruh terhadap Kepuasan
Pelanggan diterima.
Kata Kunci: Citra Merek, Harga, Promosi, Kepuasan Pelanggan

1. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Perkembangan internet akhir-akhir ini sangatlah menjanjikan. Berbagai kemudahan
dalam menjalani kehidupan ditawarkan. Dengan internet kita dapat memperoleh atau
menyampaikan informasi apapun dan di mana saja. Media internet juga tidak luput dari
sasaran para pelaku bisnis. Selain menjadi media komunikasi, media internet juga dapat
dimanfaatkan demi menunjang aktivitas bisnis.
Dengan melihat peluang bisnis berbasis internet ini membuat para pelaku bisnis
menggabungkan internet dan transportasi, seperti ojek online. Salah satu perusahaan
layanan transportasi berbasis aplikasi online adalah Go-jek. PT Go-jek Indonesia didirikan
pada tahun 2015 oleh Nadiem Makariem dan Michael Angelo Moran. Go-jek merupakan
layanan antar jemput dengan ojek modern berbasis aplikasi. Tidak hanya menyediakan
layanan transportasi ojek Go-ride, Go-jek juga menyediakan jasa transportasi menggunakan
mobil (Go-car), jasa pengiriman barang (Go-send), jasa pesan antar makanan (Go-food),
jasa berbelanja (Go-shop) dan masih banyak yang lainnya.
Sampai dengan tahun 2018 Go-jek sudah memiliki 400.000 driver yang tersebar di
seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Saat ini, Go-jek lebih banyak
diminati oleh para pengguna jasa tranportasi online, dibanding pesaingnya yaitu Grab. Hal
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melakukan promosi karena promosi merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan
minat beli konsumen untuk selalu menggunakan produk jasa tersebut.
Salah satu promosi yang dilakukan Go-jek adalah dengan cara memberikan
potongan harga kepada pelanggan yang menggunakan pembayaran dengan Go-Pay. Go-jek
juga memberikan poin yang bisa ditukar dengan berbagai reward menarik. Poin bisa
didapat dari setiap transaksi yang menggunakan Go-Pay. Hal ini dilakukan untuk
meningkatkan loyalitas pelanggan, supaya pelanggan tetap menggunakan jasa Go-jek.
Berdasarkan kondisi di atas penulis tertarik untuk membahas masalah kepuasan
pelanggan di bidang jasa transportasi ojek online. Penyedia jasa transportasi yang penulis
pilih sebagai obyek penelitian adalah Go-jek. Untuk itu judul penelitian yang penulis buat
adalah: “Pengaruh Citra Merek, Harga dan Promosi terhadap Kepuasan Pelanggan
Pengguna Jasa Transportasi Ojek Online GO-JEK”.
Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut:
1. Apakah Citra Merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan
Pelanggan pengguna jasa tansportasi Go-jek secara parsial?
2. Apakah Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan
pengguna jasa transportasi Go-jek secara parsial?
3. Apakah Promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan
pengguna jasa transportasi Go-jek secara parsial?
4. Apakah Citra Merek, Harga dan Promosi berpengaruh terhadap Kepuasan
Pelanggan pengguna jasa transportasi ojek online Go-jek secara simultan?
2.LANDASAN TEORI
Citra Merek
Merek merupakan kekayaan perusahaan yang sangat bernilai. Citra Merek (Brand Image)
perlu dikelola dengan baik karena menjadi kebanggaan baik bagi perusahaan maupun bagi
pelanggan. Tidak ada rumus yang pasti dalam mengelola Citra Merek. Persepsi Pelanggan
bersifat subyektif. Namun demikian, tetap ada berbagai pendekatan agar pengelolaan Citra
Merek membuahkan hasil yang maksimal.
Kapferer (2008) berpendapat “Economic analysis tells us that, irrespective of a brand’s
reputation, image, preference factors and loyalty, the brand has no value if the company
does not produce an excess profit capable of paying off the existing assets (tangible and
intangible). Reputation and image do not constitute value in themselves if they do not
translate into a profitable product or service.” Merek berguna untuk meningkatkan nilai
perusahaan, dimana nilai tersebut terkait dan tergantung pada tujuan dari perusahaan.
Woodruff (1997) menyimpulkan bahwa persaingan berdasarkan nilai Pelanggan
mengungkapkan tindakan manajerial untuk bergeser dalam pengelolaan kualitas produknya.
This shift will not be incremental; rather, it will require a very different way of managing.
It builds on the already excellent capabilities that many organizations have acquired for
managing the quality of internal processes and products, but it also requires a different set
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Dufwenberg dan Gneezy (2000) mengungkapkan bahwa perusahaan akan menawarkan
harga terendah. Namun demikian, pada tahap awal pesaing akan menetapkan harga lebih
tinggi. Pada saat tiga atau empat pesaing bertemu di pasar, harga terendah yang mereka
mainkan. Bila hanya bersaing antar dua perusahaan, salah satu akan berani menawarkan
harga yang lebih tinggi dengan kualitas layanan yang lebih baik sehingga pembeli akan
beralih pada produk yang memberikan layanan lebih baik.
Promosi
Blattberg dan Briesch (2010) merumuskan topik penting dalam promosi penjualan dari
kacamata konsumen, stratejik dan empiris. From a consumer standpoint, the behavioral
theories of transaction utility, smart shopper, and reference price provide insight into why
consumers respond strongly to promotions than to a price decrease.
It is important for the managers to know the source of the incremental volume from a
promotion, as this plays a major role in determining promotional profitability for both the
manufacturer and retailer. When the source of the volume is brand switching, the
promotion can be very profitable for the manufacturer, but is only profitable for the retailer
when consumers are switching to higher margin items.
Chandon, Wansink, dan Laurent (2000) membuat matriks manfaat dari Promosi Penjualan
bagi kelompok Hedonik dan Utilitarian. Yang dimaksud dengan Kelompok Hedonik adalah
mereka yang lebih mencari kesenangan hidup. Kelompok ini tidak mau hidup susah.
Seluruh hidupnya diisi dengan kesenangan, terkadang tidak peduli risiko yang terjadi di
kemudian hari yang sebetulnya membahayakan hidupnya. Sedangkan Kelompok Utilitarian
lebih cenderung berbuat sesuatu berdasarkan manfaat dan kegunaan produk tersebut.
Utilitarian sering dipahami sebagai “the greatest happiness of the greatest number”
(keputusan diambil berdasarkan kebahagiaan dari mayoritas). Kelompok Utilitarian
memikirkan kebahagiaan bagi semakin banyak orang. Kelemahan dari faham ini adalah
mengorbankan sekelompok kecil orang yang dirugikan demi meraih kebahagiaan sebagian
besar orang. Pembangunan fasilitas umum biasanya menggunakan faham utilitarian dengan
dalih demi kepentingan umum.
Dalam penelitiannya tersebut, Chandon et. al membuat matriks penilaian Kelompok
Hedonik dan Kelompok Utilitarian. Kelompok Hedonik menilai tinggi free gift dan free
product offers. Mereka senang menerima pemberian yang sifatnya gratis. Sedangkan
kelompok Utilitarian mengharapkan free product offers, coupons, pengurangan harga dan
rebate yang berupa cash back atau pun discount saat membeli makanan. Perlu diingat
bahwa ada pesaing lain yang juga melakukan hal yang sama dengan trik yang berbeda dan
membuat pelanggan terkecoh.
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Tiga catatan penting dikemukakan oleh Hallowel (1996). First, to the degree possible they
should work with an organization to develop exemplary measurement systems before
measuring satisfaction, loyalty, and profitability. This should benefit both the organization
and the research. Second, they may want to focus on industries other than banking, both
for the purpose of extending external validity and to examine whether variance explained
will dramatically increase for data sets from industries in which profitability can be
expected to be more immediately tied to customer satisfaction (unlike commercial banking,
which, as noted, may be subject to variation in profitability due to non-customersatisfaction-related activities, such as treasury functions). Finally, researchers may want to
focus on data collected in relatively stable industries over an extended period. The analysis
of such data may enable conclusions to be drawn about both relationships among variables
and causality.
Caruana (2002) mengkaitkan antara kualitas layanan dengan loyalitas pelanggan. Service
quality is found to act on service loyalty via customer satisfaction. The results also show
that while gender and marital status provided no basis for differentiation among
constructs, education and age play a major role in determining the different perceptions of
customers about the constructs investigated. Analysis using CHAD for the service loyalty
construct shows that it is education followed by age that is the salient segmentation
variable.
Kerangka Pemikiran
X1
Citra Merek
X2
Harga

Y
Kepuasan Pelanggan

X3
Promosi

Gambar 2. Kerangka Pemikiran
Rumusan Hipotesa
Diduga Citra Merek berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan. Pelanggan memilih ojek
online yang menjadi kebanggaannya. Kepuasan Pelanggan dibentuk dari pengalaman
menggunakan ojek online sebelumnya serta cerita dari mulut ke mulut.
Diduga Harga berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan. Harga merupakan salah satu
pertimbangan dalam mengambil keputusan. Harga yang wajar akan dikaitkan dengan
kualitas pelayanan, yaitu kecepatan dan ketepatan dalam mengambil route.
Diduga Promosi berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan. Penawaran-penawaran yang
diberikan oleh ojek online menjadi pertimbangan bagi Pelanggan untuk memilih ojek
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Uji Kolerasi Parsial Uji-t
Uji ini bertujuan untuk mengertahui apakah individu variabel mempunyai pengaruh secara
signifikan terhadap variabel dependen. Uji ini digunakan untuk menguji koefisien regresi
secara parsial dari variasi dependen.
Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:
i .Jika thitung < ttabel, maka Ho diterima. Jika thitung> ttabel, maka Ho ditolak.
ii.Jika sig < 5 %, maka Ho ditolak artinya ada pengaruh secara parsial variabel
independen terhadap variabel dependen.
Jika sig > 5%, maka Ho diterima artinya tidak ada pengaruh secara parsial variabel
independen terhadap variabel dependen.
Uji Kolerasi Simultan Uji-F
Uji-F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua perubahan nilai variabel independen
secara bersama-sama (simultan) terhadap pengaruh nilai variabel dependen. Untuk uji F
atau ANOVA dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi yang diterapkan
untuk penelitian dengan probability value dari hasil penelitian .
Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :
i . Jika Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima. Jika Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak.
ii.Jika sig < 5 %, maka Ho ditolak artinya ada pengaruh secara simultan semua variabel
independen terhadap variabel dependen
Jika sig > 5%, maka Ho diterima artinya tidak ada pengaruh secara parsial variabel
independen terhadap variabel dependen.
3. HASIL PENELITIAN
Uji Analisis Data
Uji Validitas. Jika rhitung lebih besar dari rtabel dan memiliki nilai positif maka hasil
dinyatakan valid. Dalam penelitian ini terdapat 80 responden dengan batas standar error 5%
maka rtabel yang didapat adalah 0,2199. Uji Reliabilitas. Kuesioner dari keempat variabel
dinyatakan reliabel karena memiliki Cronbach Alpha lebih besar dari 0,600.
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel bebas dan
variabel terikat keduanya terdistribusikan secara normal atau tidak. Normalitas dalam
penelitian ini dilihat dengan cara memperhatikan titik-titik pada Normal P-Plot Of
Regression Standardized Residual dari variabel terkait.
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Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA),
UjiPrice
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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
Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham
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Tabel 1
Hasil Pengujian Multikolinearitas
Tolerance
,247
,271
,375

Collinearity Statistics
VIF
4,043
3,685
2,664

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai tollerance lebih besar dari 0,10 dan VIF lebih
kecil dari 10,00. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak
terdapat multikolinearitas.
Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi adalah keadaan pada model regresi terdapat korelasi antara residual
pada periode t dengan residual pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik
adalah tidak terjadi autokorelasi. Model pengujian iini dapat dilakukan dengan uji Durbin
Watson (DW test).
Tabel 2
Hasil Pengujian Autokorelasi
Model
1

R
.953a

R Square
.909

Model Summaryb
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate
.905
1.05033

Durbin-Watson
1.923

a. Predictors: (Constant), Promosi, Harga, Citra merek
b. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan

Sumber : data primer diolah

Dari hasil pengujian pada Tabel 2 didapat nilai DW yang dihasilkan oleh model regresi
sebesar 1,923. Dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data n=80 dan k=4 maka
didapat nilai DL=1,5337 dan DU=1,7430. Maka dapat diketahui bahwa hasil DW berada di
antara DU dan (4-DU) atau (1,7430 < 1,923 < 2,257 ) Maka dapat disimpulkan bahwa
hasil DW tidak terjadi autokorelasi.
Analisis Regresi Linier Berganda
Model persamaan regresi yang baik adalah memenuhi persyaratan asumsi klasik yaitu
semua data terdistribusi dengan normal. Analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis
tentang pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat.
Tabel 3
Hasil Pengujian Regresi
Coefficients

1

Model
(Constant)
CITRA MEREK
HARGA
PROMOSI

a

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
3.681

1.068

.356
.315
.224

.060
.056
.052

a. Predictors: (Constant), Promosi, Harga, Citra merek
b. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan

Standardized
Coefficients
Beta
.412
.370
.242
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Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui persamaan regresi yang dibentuk adalah:
Y=0,856
+ 0,484X
1 + 0,667XRETURN
2 + 0,228XON
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1,00. Secara simultan, korelasi antara Citra Merek, Harga, dan Promosi terhadap Kepuasan
Pelanggan sebesar 0.953. Angka tersebut menunjukkan korelasi antara promosi dan
kepuasan pelanggan adalah sangat kuat karena nilainya berkisar antara 0,800-1,00.
Analisis Koefisien Determinasi (R2)
Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentase total variasi dalam
variabel terikat yang diterangkan variabel bebas secara bersama-sama. Pada kolom adjust
R2 dapat diketahui berapa persentase yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas
terhadap variabel terikat. Sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabelvariabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.
Tabel 5
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi
b

Model
1

R
.953a

Model Summary
Adjusted R
Std. Error of the
R Square
Square
Estimate
.909
.905
1.05033

Durbin-Watson
1.923

a. Predictors: (Constant), Promosi, Harga, Citra merek
b. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan

Sumber : data primer diolah

Dari Tabel 5 diketahui bahwa koefisien determinasi (adjusted R2) yang diperoleh
sebesar 0,905. Hal ini berati 90,5% variabel Kepuasan Pelanggan dipengaruhi oleh variabel
Citra Merek, Harga dan Promosi. Sedangkan sisanya 9,5% dipengaruhi oleh variabel lain
seperti Kualitas Pelayanan, Persaingan, dan lain-lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian
ini.
Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji-t)
Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel
mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Pada Tabel 6 dapat
dilihat hasil pengujian hipotesis Citra Merek thitung sebesar 5,916
Tabel 6
Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial
Coefficientsa

Model
1

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
(Constant)

3.681

CITRA MEREK
.356
HARGA
.315
PROMOSI
.224
a. Dependent Variable: KEPUASAN PELANGGAN

Standardized
Coefficients
Beta

1.068
.060
.056
.052

.412
.370
.242

t

Sig.

3.446

.001

5.916
5.568
4.278

.000
.000
.000

lebih besar dari ttabel 1,665, dan signifikansi 0,001 < 0,05. Maka Ho ditolak dan Ha diterima,
sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Citra Merek berpengaruh terhadap
Kepuasan Pelanggan.
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Secara simultan, korelasi antara Citra Merek, Harga, dan Promosi terhadap Kepuasan
Pelanggan sebesar 0,953.
Ekspektasi pelanggan akan meningkat dengan adanya perkembangan teknologi. Ojek
online Go-jek harus terus meningkatkan Citra Merek, Promosi yang menarik serta menjaga
agar Harga yang ditawarkan tetap sesuai harapan pelanggan. Penampilan sopir dan
pengendara sepeda motor harus tetap dijaga dengan syarat-syarat yang ketat demi
kelangsungan Citra Merek Go-jek untuk jangka Panjang.
Terus memperluas jaringan pedagang makanan karena selera pelanggan akan terus
berkembang. Kalua sementara ini terbatas pada warung dan restoran, Go-jek bisa
merambah pada ibu rumah tangga yang pandai memasak serta membuat makanan kecil.
Sering kali pelanggan bosan dengan makanan dari restoran dan warung, dan justru ingin
variasi dengan makanan rumahan serta makanan tradisional dari daerahnya yang sementara
ini tidak ditemukan di warung dan restoran. Peluang seperti ini juga ikut menghidupkan
keluarga serta ibu rumah tangga yang ingin mendapatkan income tambahan agar semakin
sejahtera.
Sangat menarik untuk menerapkan pemahaman mengenai Kelompok Hedonik dan
Kelompok Utilitarian. Kelompok Hedonik menilai tinggi free gift dan free product offers.
Sedangkan kelompok Utilitarian mengharapkan free product offers, coupons, pengurangan
harga dan rebate yang berupa cash back atau pun discount saat membeli makanan. Perlu
diingat bahwa ada pesaing lain yang juga melakukan hal yang sama dengan trik yang
berbeda dan membuat pelanggan terkecoh. Go-jek tidak perlu kawatir, karena akhirnya
pelanggan akan sadar perusahaan mana yang menipu dan memperalat pelanggan dengan
iming-iming yang menarik tetapi ternyata merugikan.
Program loyalitas sangat penting untuk menjaga loyalitas pelanggan. Customer Brand
Acceptance (CBA) diyakini menjadi kunci loyalitas pelanggan karena merek yang sudah
menjadi top of mind secara tidak sadar akan terus dibeli dan digunakan. Top of mind akan
menimbulkan Customer Brand Commitment (CBC) and Customer Brand Buying (CBB).
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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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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.
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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2. Perumusan Masalah
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3) Bagaimana pengaruh biaya produksi terhadap laba bersih secara parsial pada PT
Gudang Garang Tbk ?
4) Bagaimana pengaruh utang terhadapVivi
laba Jayanti
bersih secara parsial pada PT Gudang Garang
Tbk ?
Yustinus Rawi Dandono
5) Bagaimana pengaruh pertumbuhan
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Dosen STIEpenjualan,
Bhakti Pembangunan
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3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
ABSTRAK
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PENDAHULUAN
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Penulis
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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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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.
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:

 ൌ

 ݐെ  ݐെ ͳ
 ݐെ ͳ

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
gൌ

ௌூିௌ
ௌை

ൈ ͳͲͲΨ

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,
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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
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 :
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Laba = Penjualan - Biaya
ANALISA PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), PRICE TO BOOK VALUE
(PBV), EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN
Secara umum
laba diperoleh
setelahHARGA
pendapatan
dikurangi
biaya, apabila
pendapatan
TINGKAT
INFLASI
TERHADAP
SAHAM
PT HANJAYA
MANDALA
melebihi biaya yang dike;uarkan
berarti
perusahaan
mendapatkan
laba
dan
sebaliknya
jika
SAMPOERNA TBK PERIODE 2010-2016
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
dihasilkan dan jumlah biaya yang akan
Vivi akan
Jayanti
terjadi dalam periode yang bersangkutan.
Yustinus Rawi Dandono
Dosen STIE Bhakti Pembangunan
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
ABSTRAK
atau labaPenelitian
bersih sesudah
pajak
penghasilan
diperoleh
dengan Return
mengurangkan
laba
atauto
ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh
on Assets,
Price
penghasilan
sebelum
kenaper
pajak
dengan
yang harus
bayar
oleh inflasi
perusahaan.
Book Value,
Earning
Share,
Debtpajak
to Equity
Ratio,didan
tingkat
terhadap harga
Kasmir
(2011:303)
menyatakan
bahwa
pengertian
laba
bersih
(Net
Profit)
merupakanini
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian
laba
yang data
telahsekunder
dikurangiyang
biaya-biaya
yang
beban perusahaan
suatu
adalah
bersumber
darimerupakan
laporan keuangan
per kuartaldalam
PT Hanjaya
periode
tertentu
termasuk
pajak.
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA),
Laba
rumus
Price to bersih
Book dapat
Value diukur
(PBV),dengan
Earning
per :Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil
Bersih = Laba
Kotor
–: Kasmir
Beban
Sumber
(2011:303)
penelitian Laba
menunjukkan
bahwa
secara
parsialOperasi
variabel– Beban
Return Pajak
on Assets (ROA), Price to
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER)
Hery (2016:72)
mengemukakan
yang lebihtingkat
resmiinflasi
untuktidak
pos-pos
yang
berpengaruh
signifikan
terhadap hargadefinisi
saham sedangkan
berpengaruh
berhubungan
dengan
laba,
yang
dikenal
dengan
unsur-unsur
utama
laporan
laba
rugi,
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen
adalah
berikutoleh
: variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh
dapatsebagai
dijelaskan
1. variabel
Pendapatan
lain di luar model.
Adalah arus masuk aset atau peningkatan lainnya atas aset atau penyelesaian kewajiban
entitas
(atauReturn
kombinasi
dari keduanya)
dariValue,
pengiriman
barang,
pemberian
jasa, Equity
atau
Kata
kunci:
on Assets,
Price to Book
Earning
per Share,
Debt to
aktivitas lainnya
yang
merupakan
operasi
utama
atau
operasi
sentral
perusahaan.
Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham
2. Beban
Adalah arus keluar aset atau penggunaan lainnya atas aset atau terjadinya (munculnya)
kewajiban entitas (atau kombinasi
dari keduanya) yang disebabkan oleh pengiriman
PENDAHULUAN
atau
pembuatan
barang,
pemberian
jasa,
atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi
LATAR BELAKANG
utama
atau operasi sentral
perusahaan.
Perkembangan
pasar modal
di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat
3.
Keuntungan
terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan
Adalahpasar
kenaika
dalam
ekuitas (aset
bersih)
ditimbulkan
oleh transaksi
termasuk
modal.
Para investor
di pasar
modalentitas
mulai yang
menyadari
bahwa perdagangan
efek
peripheral
(transaksi
diluar
operasi
utama
atau
operasi
sentral
perusahaan)
atau
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar
insidentil
(transaksi yang
keterjadiannya
jarang) dengan
dan darimeningkatnya
seluruh transaksi
bagitransaksi
perkembangan
perekonomian
negara.
Hal ini dibuktikan
jumlah
lainnya
serta
peristiwa
maupun
keadan-keadaan
lainnya
yang
mempengaruhi
entitas,
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor
tidak termasuk
berasal 2016.
dari pendapatan
atau investasi
olehdibandingkan
pemilik.
identification
(SID)yang
sepanjang
Jumlah tersebut
lebih besar
pertumbuhan
4.
Kerugian
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014
Adalah365.303
penurunan
ekuitas (aset bersih) entitas yang ditimbulkan oleh transaksi
sebanyak
SID dalam
(Bisnis.com).
(transaksi
diluar
utama atau
operasi
sentral
atau
Bagiperipheral
perusahaan
yang ingin
terus operasi
mengembangkan
usahanya
tentu
harus perusahaan)
dapat meningkatkan
transaksi
insidentil
(transaksi
yangjeterjadiannya
jarang)
dan
dari
seluruh
transaksi
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di pasar modal. Perusahaan yang
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lainnya serta peristiwa maupun keadan-keadaan lainnya yangmempengaruhi entitas,
tidak termasuk yang berasal dari beban atau distribusi kepada pemilik.

Kerangka Pemikiran
Berikut gambaran diagram kerangka pemikiran :
Gambar 2.1
Kerangka Pemikian
Pertumbuhan Penjualan
X1
Pengendalian Piutang
X2
Biaya Produksi
X3
Utang
X3

H1
H
H3

Laba Bersih
Y

H4
H5

Hipotesis Penelitian
Ho1 :
Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh secara parsial terhadap laba
bersih PT Gudang Garam Tbk.
Ha1
Ho2
Ha2
Ho3
Ha3
Ho4
Ha4
Ho5
Ha5



: Pertumbuhan Penjualan berpengaruh secara parsial terhadap laba bersih
PT Gudang Garam Tbk.
: Pengendalian Piutang tidak berpengaruh secara parsial terhadap laba
bersih PT Gudang Garam Tbk.
: Pengendalian Piutang berpengaruh secara parsial terhadap laba bersih
PT Gudang Garam Tbk.
: Biaya Produksi tidak berpengaruh secara parsial terhadap laba bersih
PT Gudang Garam Tbk.
: Biaya Produksi berpengaruh secara parsial terhadap laba bersih PT
Gudang Garam Tbk.
: Utang tidak berpengaruh secara parsial terhadap laba bersih PT Gudang
Garam Tbk.
: Utang berpengaruh secara parsial terhadap laba bersih PT Gudang
Garam Tbk.
: Pertumbuhan Penjualan, Pengendalian Piutang, Biaya Produksi dan
Utang tidak berpengaruh secara simultan terhadap laba bersih
PT Gudang Garam Tbk.
: Pertumbuhan Penjualan, Pengendalian Piutang, Biaya Produksi dan
Utang berpengaruh secara simultan terhadap laba bersih PT Gudang
Garam Tbk.
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METODE
PENELITIAN
ANALISA PENGARUH RETURN
ON ASSETS
(ROA), PRICE TO BOOK VALUE
Objek
Penelitian
(PBV), EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN
Objek penelitian
dalam
penyusunan
skripsi
ini adalah
pertumbuhan
penjualan,
TINGKAT
INFLASI
TERHADAP
HARGA
SAHAM
PT HANJAYA
MANDALA
pengendalian piutang, biaya
produksi,
utang,
dan
laba
bersih
pada
PT
Gudang
Garam
Tbk.
SAMPOERNA TBK PERIODE 2010-2016
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan dengan cara Vivi
melakukan
Jayantiakses internet ke wesite Bursa Efek
Indonesia, dan link lainnya yang
memberikan
tambahan informasi yangberhubungan
Yustinus Rawi Dandono
dengan penelitian. Penelitian dilaksanakan
selama
8 tahun yaitu sejak tahun 2010 sampai
Dosen STIE Bhakti Pembangunan
tahun 2017.
Jenis Data
ABSTRAK
Jenis
data yanginidigunakan
ini adalah
dataReturn
sekunder
Penelitian
bertujuandalam
untuk penelitian
menganalisa
pengaruh
on berupa
Assets, laporan
Price to
keuangan
yang bersifat
dinyatakan
angka-angka.
Book Value,
Earningkuantitatif
per Share,yang
Debt
to Equity dalam
Ratio,bentuk
dan tingkat
inflasi terhadap harga
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini
Sumber
adalahdata
data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya
Sumber
data dari Tbk
penelitian
berupa laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk
Mandala Sampoerna
periodeini
2010-2016.
tahun 2010
sampai
2017
yang
didapat
PTsecara
Gudang
GaramReturn
Tbk melalui
Hasil penelitian ini menunjukkan dari
bahwa
serempak,
on Assetswebsite
(ROA),
www.idx.co.id.
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
Teknik
Pengumpulan
Databahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to
penelitian
menunjukkan
Penelitian
ini
menggunakan
data Share
sekunder
atau studi
dokumentasi.
Dimana
Book Value (PBV), Earning per
(EPS),
dan Debt
to Equity
Ratio teknik
(DER)
pengumpulan
dari
data
ini
tidak
secara
langsung
dari
objek
penelitian
melainkan
melalui
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh
dokumen.
Dokumen
yang digunakan
dapat 0,858,
berupahallaporan,
dokumen
pendukung
dan
signifikan.
Nilai Adjusted
R Square adalah
ini berarti
85.8% variabel
dependen
pelengkap.
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh
Data
berasallain
daridibeberapa
sumber antara lain :
variabel
luar model.
1. Laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk dari tahun 2010 sampai 2017.
2. Perpustakaan
BhaktiPrice
Pembangunan
yaituEarning
berupa per
buku,
skripsi,
Kata
kunci: ReturnSTIE
on Assets,
to Book Value,
Share,
Debtdan
to jurnalEquity
jurnal yang
relevan
dengan
topik
dalam
penelitian
ini
Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham
3. Media internet dalam situs www.google.com, www.idx.co.id, dan situs lainnya.
4. Perpustakaan umum lainnya.
PENDAHULUAN
Teknik
Data
LATARPemilihan
BELAKANG
1. Populasi
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat
Sugiyono (2010:80)
populasi
adalah
wilayah
generalisasi
yangdan
terdiri
dari
terutamaMenurut
setelah pemerintah
melakukan
berbagai
regulasi
di bidang
keuangan
perbankan
objek/subjek,
yangmempunyai
karakteristik
tertentubahwa
yangditetapkan
oleh
termasuk
pasar modal.
Para investorkualitas
di pasardan
modal
mulai menyadari
perdagangan
efek
peneliti
untuk
dipelajari
dan
kemudian
ditarik
kesimpulannya.
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar
Populasi yang
digunakan negara.
adalah Hal
perusahaan
yang dengan
terdaftarmeningkatnya
di Bursa Efek
bagi perkembangan
perekonomian
ini dibuktikan
jumlah
Indonesia.
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor
2.
Sampel (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan
identification
Sugiyono
(2010:84)
sampel
adalah
dan Desember
karakteristik
investor Menurut
baru di tahun
sebelumnya
naik
18,83%
atau bagian
68.804 dari
SID jumlah
dari posisi
2014
yang
dimiliki
oleh
populasi
tersebut.
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).
Sampel yang
laporan keuangan
tahunan
triwulan
Gudang
Bagi perusahaan
yangdigunakan
ingin terusadalah
mengembangkan
usahanya
tentudan
harus
dapat PT
meningkatkan
Garam
Tbk
yang
dipublikasikan
di
Bursa
Efek
Indonesia
yang
diperoleh
dari
tahun
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di pasar modal. Perusahaan
yang
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.
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 4.1
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
Mean
Std. Deviation
3271377.5940 1786465.44700
.1381
.08906

Laba Bersih
Pertumbuhan
Penjualan
Pengandlian Piutang
Biaya Produksi
Utang

1587813.3750 601646.06620
28642201.1900 16005956.6100
0
18340235.0600 6747130.35700

N
32
32
32
32
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 20102017. 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
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regresi data laba bersih, pertumbuhan penjualan, pengendalian piutang, biaya produksi, dan
utang
terdistribusi
normal danRETURN
tidak menyebabkan
bias.(ROA), PRICE TO BOOK VALUE
ANALISA
PENGARUH
ON ASSETS
(PBV), EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN
2. Uji
Asumsi Klasik
TINGKAT
INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM PT HANJAYA MANDALA
Terdapat beberapa SAMPOERNA
asumsi yang harus
dipenuhi
terlebih
dahulu sebelum menggunakan
TBK
PERIODE
2010-2016
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.
Vivi Jayanti
Yustinus Rawi Dandono
3. Uji Normalitas
Dosen STIE Bhakti Pembangunan
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
ABSTRAK
yang memiliki
distribusi
secara
normal.Dalam
menggunakan
grafikto
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisapenelitian
pengaruh ini
Return
on Assets, Price
Normalitas
Probability
(P-P Plot)
mengetahui
apakah
datainflasi
terdistribusi
secara
Book Value,
Earning Plot
per Share,
Debtuntuk
to Equity
Ratio, dan
tingkat
terhadap
harga
normal
atau
tidak.
Dasar
pengambilan
keputusan
dari
analisis
normal
Probability
Plot
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah
sebagai
: yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya
adalah
data berikut
sekunder
o
Jika
data
menyebar
disekitar
garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal
Mandala Sampoerna Tbk periode
2010-2016.
menunjukkan
distribusi normal
regresi
memenuhi
Hasil penelitianpola
ini menunjukkan
bahwamaka
secaramodel
serempak,
Return
on Assetsasumsi
(ROA),
normalitas.
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan
o Jika
datamemiliki
menyebar
jauh dari
garis diagonal
atausaham.Berdasarkan
tidak mengikuti arah
tingkat
inflasi
pengaruh
signifikan
terhadapdan
harga
uji-t,garis
hasil
diagonal
maka
tidak
menunjukkan
pola
garis
normal,
maka
model
regresi
tidak
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to
asumsiEarning
normalitas.
Book memenuhi
Value (PBV),
per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER)
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh
Hasil
uji normalitas
ditunjukkan
pada grafik
: 85.8% variabel dependen
signifikan.
Nilai Adjusted
R Square
adalahnormal
0,858,plot
hal berikut
ini berarti
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh
Gambar4.1
variabel lain di luar model.
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to
Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham

Equity

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
Hasil
Uji Normalitas
modal usaha salah satunya dengan
menjual
sahamnya di pasar modal. Perusahaan yang
Sumber : Output SPSS 24, data telah diolah
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Dari hasil grafik P-Plot gambar 4.2 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 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 4.2
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficientsa
Standa
rdized
Unstandardized
Coeffi
Coefficients
cients
Model
B
1 (Constant) 1009154.084
Pertumbuh -754651.811
an
Penjualan
Pengandlia
-.119
n Piutang
Biaya
.119
Produksi
Utang
-.047

-.038

Collinearity
Statistics
Tolera
t
Sig. nce
VIF
3.248 .003
-.812 .424
.878 1.139

.192

-.040

-.620 .541

.449 2.226

.006

1.068 20.074 .000

.666 1.502

.020

-.177 -2.365 .025

.337 2.966

Std. Error
310708.011
929416.697

Beta

a. Dependent Variable: Laba Bersih
Sumber : Output SPSS 24, data telah diolah
Berdasarkantabel 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.
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Uji Heteroskedastisitas
MenurutPENGARUH
Husein UmarRETURN
(2011:179)
ujiASSETS
heteroskedastisitas
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Vivi Jayanti
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Yustinusyang
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kemudian
menyempit)
maka mengindikasikan telah terjadi
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ABSTRAK
Berikut
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hasil dari
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:
Penelitian
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untuk
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Return on Assets, Price to
Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga
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saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna
Tbk.4.2
Data yang digunakan dalam penelitian ini
Uji Heteroskedastisitas
adalah data sekunder yangHasil
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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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
SumberInflasi,
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Equity
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Watson
dibawah -2, berarti ada autokorelasi positif
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modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di pasar modal. Perusahaan yang
Berikut adalah hasil dari uji autokorelasi :
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Tabel 4.3
Hasil Pengujian Autokorelasi
Model Summaryb

Model
1

R
R Square
.974a
.949

Adjusted R Std. Error of
Square
the Estimate
.942 431878.0780
0

DurbinWatson
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.
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 4.4
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 :
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Tabel 4.5
Analisis
ANALISA PENGARUHHasil
RETURN
ONKoefisien
ASSETS Korelasi
(ROA), PRICE TO BOOK VALUE
Correlations
(PBV), EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN
Pertumbuh
BiayaMANDALA
TINGKAT INFLASI TERHADAP HARGA
SAHAM PT HANJAYA
Laba
an
Pengandlia
Produk
Utan
SAMPOERNA TBK PERIODE 2010-2016
Bersih Penjualan n Piutang
si
g
Pearson
Laba Bersih
1.000
-.222
.253
.960 .420
Correlatio Pertumbuhan
-.222
1.000
-.205 -.236 -.339
Vivi Jayanti
n
Penjualan
Yustinus Rawi Dandono
Pengandlian Piutang
.253Bhakti Pembangunan
-.205
1.000
.390 .739
Dosen STIE
Biaya Produksi
.960
-.236
.390 1.000 .574
Utang
.420
-.339
.739
.574 1.000
ABSTRAK
Sig. (1Laba Bersih
.
.111
.081
.000 .008
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
menganalisa
pengaruh
Return
on
Assets,
tailed)
Pertumbuhan
.111
.
.130
.096
.029Price to
Book Value,
Earning
per
Share,
Debt
to
Equity
Ratio,
dan
tingkat
inflasi
terhadap
harga
Penjualan
saham PTPengandlian
Hanjaya Mandala
ini
PiutangSampoerna
.081 Tbk. Data
.130yang digunakan
. dalam
.014 penelitian
.000
adalah data
sekunder
yang
bersumber
dari
laporan
keuangan
per
kuartal
PT
Hanjaya
Biaya Produksi
.000
.096
.014
. .000
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.
Utang
.008
.029
.000
.000
.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA),
N
Laba Bersih
32
32
32
32
32
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan
Pertumbuhan
32
32 harga saham.Berdasarkan
32
32
32 hasil
tingkat inflasi
memiliki pengaruh signifikan
terhadap
uji-t,
Penjualan
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to
Pengandlian
32
32 Ratio
32 (DER)
Book Value
(PBV), Piutang
Earning per Share
(EPS),32dan Debt 32
to Equity
Biaya
Produksiterhadap harga32saham sedangkan
32
32 berpengaruh
32
berpengaruh
signifikan
tingkat32
inflasi tidak
Utang
32
32
32
32
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel 32
dependen
Sumber
: Output
SPSS 24,sedangkan
data telah sisanya
diolah 14,2% dijelaskan oleh
dapat dijelaskan oleh
variabel
independen,
variabel lain di luar model.
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan perhitungan koefisien korelasi r sebagai
berikut
Kata: kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to Equity
1. Koefisien
variabel
pertumbuhan
penjualan
Ratio,
Tingkat
Inflasi, Harga
Saham 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
PENDAHULUAN
0,253. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pengendalian piutang
LATAR BELAKANG
terhadap laba pasar
bersihmodal
rendah.di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat
Perkembangan
3. setelah
Koefisien
korelasi variabel
biaya
produksi
dengandilaba
bersih
yaitu sebesar
0,960.
terutama
pemerintah
melakukan
berbagai
regulasi
bidang
keuangan
dan perbankan
dapat
disimpulkan
hubungan
biaya bahwa
produksi
dengan laba
termasuk Sehingga
pasar modal.
Para
investor di bahwa
pasar modal
mulaiantara
menyadari
perdagangan
efek
bersih sangat
kuat.yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar
dapat memberikan
return
4. Koefisien korelasi
variabel
utang
laba bersih
yaitu
sebesar 0,420.
bagi perkembangan
perekonomian
negara.
Haldengan
ini dibuktikan
dengan
meningkatnya
jumlah
Sehingga
dapat
disimpulkan
bahwa
hubungan
antara
utang
dengan
laba
bersih
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor
sedang.
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
4.
Analisis
Regresi
Linier
Berganda
sebanyak
365.303
SID
(Bisnis.com).
Analisis
regresi
linier
adalah analisis
untuk mengukur
pengaruh
Bagi perusahaan yang ingin berganda
terus mengembangkan
usahanya
tentu harusbesarnya
dapat meningkatkan
antara
dua atau
variabel
terhadapdi satu
variabel
modal usaha
salah lebih
satunya
denganindependen
menjual sahamnya
pasar
modal. dependen
Perusahaandan
yang
memprediksi variabel dependen dengan menggunakan varaibel independen.Dalam regresi
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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 4.6
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficientsa
Standar
dized
Unstandardized
Coeffic
Coefficients
ients
Model
B
Std. Error
1 (Constant) 1009154.084 310708.011
Pertumbuh -754651.811 929416.697
an
Penjualan
Pengandlia
-.119
.192
n Piutang
Biaya
.119
.006
Produksi
Utang
-.047
.020
a. Dependent Variable: Laba Bersih
Sumber : Output SPSS 24, data telah diolah

-.038

Collinearity
Statistics
Tolera
t
Sig.
nce
VIF
3.248 .003
-.812 .424
.878 1.139

-.040

-.620 .541

.449 2.226

1.068 20.074 .000

.666 1.502

-.177 -2.365 .025

.337 2.966

Beta

Berdasarkan tabel di atas, maka nilai koefisien dapat dibuat model persamaan regresi
linier berganda sebagai berikut :
Y = 1009154,084 –754651,811 X1 - 0,119 X2 + 0,119 X3 – 0,047 X4
Bentuk persamaan regresi diatas dapat diartikan sebagai berikut :
1. Konstanta ȕ0 = 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.
2. Konstanta ȕ1 = -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 ȕ2 = -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 ȕ3 = 0,119
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Artinya jika Pertumbuhan Penjualan, Pengendalian Piutang, dan Utang tetap, Biaya
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mengalami RETURN
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Vivi Jayanti
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Yustinus Rawi Dandono
Menurut Ghozali (2013:98)
uji STIE
t padaBhakti
dasarnya
menunjukkan seberapa jauh pengaruh
Dosen
Pembangunan
satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.
Berikut ini adalah hasil Uji Parameter
Individual (uji t) :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to
4.7 Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga
Book Value, Earning per Share, DebtTabel
to Equity
Hasil
Uji
Signifikan
Parameter
Individual
(Uji-t) dalam penelitian ini
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data
yang digunakan
a
Coefficients
adalah data sekunder yang bersumber
dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.
Standar
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
secara serempak, Return on Assets (ROA),
dized
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan
Unstandardized
Coeffic harga saham.Berdasarkan
Collinearity
tingkat inflasi memiliki
pengaruh signifikan terhadap
uji-t, hasil
Coefficients
ients
Statistics
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to
Toler Ratio (DER)
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity
Model signifikan
B terhadapStd.
Error
Beta
ttingkatSig.
VIF
berpengaruh
harga
saham sedangkan
inflasiance
tidak berpengaruh
1signifikan.
(Constant)
1009154.084
310708.011
3.248
.003
Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen
Pertumbuh
-.038 -.812
.424
.878
1.139oleh
dapat
dijelaskan-754651.811
oleh variabel929416.697
independen, sedangkan
sisanya
14,2%
dijelaskan
an lain di luar model.
variabel
Penjualan
Pengandlia
-.040 Earning
-.620 per.541
Kata
kunci: Return on -.119
Assets, Price to.192
Book Value,
Share,.449
Debt to 2.226
Equity
n Piutang Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham
Biaya
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.006 1.068 20.074 .000 .666
1.502
Produksi
PENDAHULUAN
Utang
-.047
.020
-.177 -2.365 .025 .337
2.966
LATAR BELAKANG
Perkembangan
pasar
modal
di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat
a. Dependent
Variable:
Laba
Bersih
terutama: setelah
pemerintah
melakukan
berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan
Sumber
Output SPSS
24, data
telah diolah
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek
dapat
memberikan
return yang Penjualan
cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar
1) Pengaruh
Pertumbuhan
bagi perkembangan
perekonomian
negara. Halbahwa
ini dibuktikan
dengan meningkatnya
jumlah
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan
t-hitung sebesar
-0,812 dan t-tabel
investor
baru
di pasar
modal
yang signifikansi
mencapai 23,47%
atau 101.887
singlet-tabel
investor
dapat
dicari
dengan
tabelIndonesia
statistik pada
0,05 sehingga
didapatkan
identification
(SID)
sepanjang
2016.
Jumlah
tersebut
lebih
besar
dibandingkan
pertumbuhan
sebesar 2,05183 atau -2,05183. Dapat diketahui bahwa t-hitung < t-tabel (-0,812 < investor
baru dimaka
tahun Ho
sebelumnya
atau 68.804
SID dari
Desember
2014
2,05183)
diterima naik
dan 18,83%
Ha ditolak.
Sedangkan
nilaiposisi
tingkat
signifikan
sebanyak
365.303
SID
(Bisnis.com).
sebesar 0,424 > 0,05 yang berarti bahwa tidak ada pengaruh signifikan. Sehingga
Bagi perusahaan
yang ingin
terus Pertumbuhan
mengembangkan
usahanya
tentu
harus dapat
meningkatkan
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bahwa
Penjualan
tidak
memiliki
pengaruh
yang
modalsignifikan
usaha salah
satunya
dengan
menjual
sahamnya
di
pasar
modal.
Perusahaan
yang
terhadap Laba Bersih pada PT Gudang Garam Tbk.
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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 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 4.8
Hasil Uji F
ANOVAa
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
1
Regression 93899218380000.000 4 23474804600000.000
Residual
5036004206000.000 27
186518674300.000
Total
98935222590000.000 31

F
125.858

Sig.
.000b

a. Dependent Variable: Laba Bersih
b. Predictors: (Constant), Utang, Pertumbuhan Penjualan, Biaya Produksi, Pengandlian
Piutang
Sumber : Output SPSS 24, data telah diolah
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa F hitung sebesar 125,858 dan F tabel
2,73.
Dapat diketahui
bahwa RETURN
F hitung > ON
F tabel
(125,858
> 2,73)
maka TO
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HoVALUE
ditolak
ANALISA
PENGARUH
ASSETS
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PRICE
BOOK
dan (PBV),
Ha diterima.
Sedangkan
dari
niali
signifikan
sebesar
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<
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yang
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2.

3.

4.

5.

6.

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.
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.
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 pengaruh signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Biaya
Produksi secara parsial berpegaruh signifikan terhadap Laba Bersih.
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.
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).
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
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ABSTRAK
Dosen STIE
Bhakti Pembangunan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi, komunikasi, dan
lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Berau Coal. Analisis yang digunakan
adalah validitas dan reliabilitas, uji asumsiABSTRAK
klasik, persamaan regresi, uji t, dan uji F dengan
bantuan SPSS.
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positif bagi perusahaan danakan mempengaruhi terciptanya komitmen organisasi
(Sugiyanto,2010). Melihat arti motivasi, maka orang tanpa mempunyai motivasi, tidak
mempunyai hasil kerja yang tinggi. Pada umumnya setiap perusahaan mempunyai harapan
yang besar agar karyawannya dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik dan efektif
dalam melakukan tanggungjawab terhadap pekerjaannya. Perusahaan dapat memberikan
penghargaan untuk karyawan yang telah melakukan kinerja yang terbaik terhadap
perusahaannya.
Sumarsan (2011:24) mengatakan, komunikasi adalah proses penyampaian pesan
dari pengirim (sender) kepada penerima (receiver atau audience). Masmuh (2010:9)
mengemukakan komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan berbagai
pesan di dalam organisasi, di dalam kelompok formal maupun informal organisasi. Uraian
sebelumnya dapat disimpulkan komunikasi sebagai suatu proses dimana orang-orang
bermaksud memberikan pengertian-pengertian melalui pengiriman berita secara simbolis,
dapat menghubungkan para anggota berbagai satuan organisasi yang berbeda dan bidang
yang berbeda pula, sehingga sering disebut rantai pertukaran informasi. Faktor komunikasi
juga merupakan peranan penting dalam menjaga tingkat kepuasan kerja karyawan. Bila
komunikasi terjalin dengan baik makatujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik pula.
Komunikasi Organisasi dapatdidefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di
antara unit–unitkomunikasi yang merupakan bagian suatu organisasi tertentu. Suatu
organisasi terdiridari unit–unit komunikasi dalam hubungan antara yang satu dengan yang
lainnyadan berfungsi dalam suatu lingkungan. Komunikasi organisasi melibatkan bentuk–
bentuk komunikasi antar pribadi dan komunikasi kelompok. Tidak hanya komunikasi
organisasi, tetapi lingkungan kerja juga berpengaruh penting dalam kegiatan yang ada
dalam perusahaan.
Menurut Sedarmanyanti (2010 :1), lingkungan kerja adalah keseluruhan alat
perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja,
metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai
kelompok. Lingkungan kerja yang tidak kondusif akan menimbulkan efek–efek negatif
seperti semangat kerja yang rendah, tingkat absensi yang tinggi, tingkat kesalahan dalam
melakukan pekerjaan yang tinggi dan lain sebagainya. Hal ini harus dihindari karena tidak
menguntungkan bagiperusahaan. Kondisi lingkungan kerja sangat mempengaruhi
kreativitas kerja karyawan. Apabila lingkungan kerja baik maka dapat meningkatkan
kreativitas kerja karyawan, sehingga diharapkan kepuasan kerja karyawan dapat tercapai.
Pada dasarnya pengertian lingkungan berkaitan dengan elemen–elemen yang ada disekitar
perusahaan yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan.
Selain komunikasi organisasi dan lingkungan kerja, karyawan juga harus memiliki rasa
disiplin terhadap organisasi dan perusahaan.
Berdasarkan pengamatan,PT Berau Coal merupakan perusahaan yang bergerak di
bidang pertambangan, yaitu pengirim tambang batu bara dalam negeri dan luar negeri.
Dalam menjalankan usahanya memerlukan kerja sama yang baik dan terarah dari para
karyawannya sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Diperlukan adanya motivasi kerja
yang tepat dan dapat mempengaruhi kinerja para karyawan agar bekerja secara optimal.
Pengamatan yang dilakukan bahwa pegawai yang ada di PT Berau Coal belum sepenuhnya
memiliki komunikasi dan lingkungan yang nyaman guna meningkatkan kinerja dari
pegawai tersebut. Hal tersebut terlihat dari lingkungan kerja PT Berau Coal yang dijadikan
satu dengan perusahaan lain, maka terkadang karyawan sulit untuk membicarakan hal yang
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organisasi didalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi, sementara
menurut Thoha (2012:172) istilah komunikasi berasal dari istilah latin. Communication
dan communicatesyang artinya suatu alat untuk berkomunikasi terutama suatu sistem
penyampaian atau pemberitahuan dan penerima suatu keterangan, tanda atau kabar
lewat pembicaraan, gerakan, tulisan, dan lain–lainnya.
Lingkungan kerja merupakan tempat dimana para karyawan melakukan aktivitas
bekerja. Lingkungan kerja dapat membawa dampak positif dan negatif bagi karyawan
dalam rangka mencapai hasil kerjanya. Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan
sangat penting untuk diperhatikan manajemen. Meskipun lingkungan kerja tidak
melaksanakan proses produksi dalam suatu perusahaan, namun lingkungan kerja
mempunyai pengaruh langsung terhadap para karyawan yang melaksanakan proses
produksi tersebut. Lingkungan kerja yang memusatkan bagi karyawannya dapat
meningkatkan kinerja. Sebaliknya lingkungan kerja yang tidak memadai akan dapat
menurunkan kinerja. Pada saat ini lingkungan kerja dapat didesain sedemikian rupa
untuk menciptakan
hubungan
kerja
yang
mengikat
pekerja
dalam
lingkungannya. Lingkungan kerja yang baik adalah yang aman, tenteram, bersih, tidak
bising, terang dan bebas dari segala macam ancaman dan gangguan yang
dapat menghambat karyawan untuk bekerja secara optimal. Lingkungan kerja yang
kondusif akan membawa dampak baik bagi kelangsungan karyawan bekerja,
sebaliknya, lingkungan kerja yang kurang kondusif akan membawa dampak negatif
bagi kelangsungan karyawan bekerja. Lingkungan kerja merupakan salah satu
penyebab dari keberhasilan dalam melaksanakan suatu pekerjaan, tetapi juga dapat
menyebabkan suatu kegagalan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, karena lingkungan
kerja dapat mempengaruhi pekerja, terutama lingkungan kerja yang bersifat
psikologis.Sutrisno (2010)mendefinisikan lingkungan kerja adalah keseluruhan sarana
dan prasarana kerja yang ada di sekitar pegawai yang sedang melakukan pekerjaan
yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Lingkungan kerja ini meliputi
tempat bekerja, fasilitas dan alat bantu pekerjaan, kebersihan, pencahayaan,
ketenangan, termasuk juga hubungan kerja antara orang-orang yang ada ditempat
tersebut, sedangkanSedarmayanti (2011) mendefinisikan lingkungankerja adalah
keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya di mana
seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai
perseorangan maupun sebagai kelompok.
Kinerja dalam bahasa Inggris disebut dengan job performance atau
actualperformanceatau level performance, yang merupakan tingkat keberhasilan
pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Menurut Mathis dan Jackson (2012 : 48)
menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah hal-hal yang dilakukan atau tidak
dilakukan oleh pegawai dalam mengemban pekerjaannya.Menurut Benardin dan
Russel (2011 : 48) menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil yang diproduksi oleh
fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan pada pekerjaan tertentu selama periode waktu
tertentu. Hasil kerja tersebut merupakan hasil kemampuan, keahlian, dan keinginan
yang dicapai. Sedangkan menurut Harsuko (2011 : 49) menyatakan bahwa kinerja
adalah sejauh mana seseorang telah melaksanakan strategi perusahaan, baik dalam
mencapai sasaran khusus yang berkaitan dengan peran perseorangan danatau dengan
memperlihatkan kompetensi yang dinyatakan relevan bagi perusahaan. Berdasarkan
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3.1 Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan
periode penelitian mulai November 2018-Januari 2019 di PT Berau Coal yang
berlokasi di Sinarmas Land Plaza – Tower II Lt 6 JL. M. H. Thamrin No. 51, Jakarta –
10350, Indonesia.
3.2 Populasi
Populasi sebanyak jumlah karyawan yaitu 60 orang dan dengan menggunakan formula
Slovin maka jumlah sampel sebanyak 52 orang responden.
3.3 Analisis Data
Uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, koefisien
determinasi dan uji hipotesis dengan menggunakan uji t dan uji F.
4.1

Hasil Uji Validitas dan Uji Reliaabilitas
Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas
rhitung

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Motivasi

Komunikasi

Lingkungan
Kerja

Kinerja
Karyawa
n

0,542
0,594
0,690
0,475
0,250
0,322
0,486
0,481
0,430
0,618

0,752
0,727
0,721
0,655
0,530
0,613
0,629
0,657
0,706
0,671

0,545
0,512
0,738
0,430
0,744
0,477
0,440
0,430
0,343
0,279

0,466
0,578
0,581
0,332
0,372
0,462
0,513
0,464
0,459
0,639

r tabel
= 0,05

Keterangan

0,2306
0,2306
0,2306
0,2306
0,2306
0,2306
0,2306
0,2306
0,2306
0,2306

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Tabel 4.2
Hasil Uji Reliabilitas
Variabel
r alpha Keterangan



Motivasi

0,810

Reliabel

Komunikasi

0,906

Reliabel

Lingkungan Kerja

0,815

Reliabel

Kinerja Karyawan

0,810

Reliabel
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Dalam pengujian validitas dan reliabilitas di Tabel 4.1. dan 4.2 di atas, maka semua butirbutir
pertanyaan
dan vaiabel RETURN
yang diambil
valid dan
reliabel,
sehingga
bisa digunakan
ANALISA
PENGARUH
ONtelah
ASSETS
(ROA),
PRICE
TO BOOK
VALUE
untuk
analisis
berikutnya.
(PBV), EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN
TINGKAT INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM PT HANJAYA MANDALA
4.2
Uji Asumsi Klasik
SAMPOERNA TBK PERIODE 2010-2016
Sebelum melakukan pengujian hipotesis, dilakukan pengujian Asumsi Klasik. Pengujian
ini dilakukan untuk mendeteksi terpenuhinya asumsi-asumsi dalam model regresi berganda
dan untuk menginterpretasikan data agar Vivi
lebihJayanti
relevan dalam menganalisis. Berdasarkan uji
yang kami lakukan, model telahYustinus
memenuhi
asumsi klasis yang terdiri dari: uji
RawiujiDandono
normalitas, uji multikolinearitas,
uji
heteroskedastisitas,
dan uji autokorelasi.
Dosen STIE Bhakti Pembangunan
4.3 Analisis Regresi Linear Berganda
Hasil penelitian data dengan menggunakan
software SPSS menghasilkan persamaan
ABSTRAK
regresi sebagai
berikut:
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
Y = 5,081
+ 0,305X1Tbk.
+ 0,293X
+ 0,263X
3
saham PT Hanjaya Mandala
Sampoerna
Data 2yang
digunakan
dalam penelitian ini
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya
a. Mandala
Konstanta
sebesar 5,081
artinya,
jika pengaruh motivasi (X1), komunikasi (X2) dan
Sampoerna
Tbk periode
2010-2016.
lingkungan
kerja
(X
)
sama
dengan
nol bahwa
maka nilai
kinerja
karyawan
(Y)on
sebesar
3 ini menunjukkan
Hasil penelitian
secara
serempak,
Return
Assets5,081.
(ROA),
b. Price
Koefisien
variabel
motivasi
(X
)
sebesar
0,305
ini
dapat
diartikan
bahwa
peningkatan
1
to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan
motivasi
(X1)memiliki
sebesar pengaruh
1, maka signifikan
tingkat kinerja
karyawan
(Y) juga akan meningkat
tingkat
inflasi
terhadap
harga saham.Berdasarkan
uji-t, hasil
sebesar
0,305
satuan.
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to
dapat
diartikan
bahwa Ratio
komunikasi
c. Book
Koefisien
variabel
komunikasi
2) sebesar
Value
(PBV),
Earning (X
per
Share 0,293
(EPS),inidan
Debt
to Equity
(DER)
(X
)
sebesar
1,
maka
tingkat
kinerja
karyawan
(Y)
juga
akan
meningkat
sebesar
0,293
2
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh
satuan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen
signifikan.
d. dapat
Koefisien
variabel
kerja (X3) sebesar
0,245
ini dapat
diartikan
bahwa
dijelaskan
olehlingkungan
variabel independen,
sedangkan
sisanya
14,2%
dijelaskan
oleh
peningkatan
lingkungan
kerja
(X
)
sebesar
1,
maka
tingkat
kinerja
karyawan
(Y)
juga
3
variabel lain di luar model.
akan meningkat sebesar 0,263 satuan.
Kata kunci: Return on Assets, 2Price to Book Value, Earning per Share, Debt to Equity
4.4 Koefisien
Determinasi
(R ) Harga Saham
Ratio,
Tingkat Inflasi,
Rsquare menjelaskan seberapa besar variasi Y yang disebabkan oleh X, dari hasil
perhitungan diperoleh nilai R2 sebesar 0,802 atau 80,2%. Adjusted Rsquare merupakan
nilai R2 yang disesuaikan sehingga gambarannya
lebih mendekati mutu penjajakan model,
PENDAHULUAN
dari
hasil
perhitungan
nilai
adjustedrsquare
sebesar
0,789 atau 78,9%. Artinyabahwa
LATAR BELAKANG
78,9% Perkembangan
kinerja karyawan
dijelaskan
oleh
ketiga variabel
bebaspeningkatan
(motivasi, komunikasi,
pasar
modal di
Indonesia
mengalami
yang sangatdan
pesat
lingkungan
kerja).
Sedangkan
sisanya
21,1%
dijelaskan
oleh
faktor–faktor
lain
diluar
terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan
penelitian.
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
4.5
Uji t
bagi perkembangan
perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah
Uji
ini
dilakukan
dengan
t hitung
dengan
nilai
t tabel.single
Nilai investor
thitung
investor baru di pasar modalmembandingkan
Indonesia yang nilai
mencapai
23,47%
atau
101.887
dapat
dilihat
dari
hasil
pengolahan
data
pada
bagian
coefficient,
dan
untuk
memperoleh
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan
dapat
dari tabel Tnaik
Student.
Berikut
tabel ujiSID
parsial
(uji t) Desember
pada bagian
nilai
ttabelbaru
investor
di dilihat
tahun sebelumnya
18,83%
atau 68.804
dari posisi
2014
Coefficient:
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 Hasil Uji t
UnstandardizedCoefficients
Model
B
Std. Error
(Constant)
5,081 2,949
X1
,305
,141
X2
,293
,094
X3
,263
,133
a. DependentVariable: Y

Standardized
Coefficients
Beta
t
1,723
,289
2,154
,399
3,126
,261
1,982

Sig.
,091
,036
,003
,053

Dari hasil output SPSS pada Tabel 4.3, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Nilai thitung2,154>ttabel2,010 dan tingkat signifikan 0,036< 0,05, dengan demikian Ha1
diterima dan Ho1 ditolak, berarti terdapat pengaruh positif secara parsial dan signifikan
dari variabel motivasi terhadap kinerja karyawan.
b. Nilai thitung sebesar 3,126>ttabel 2,010 dan tingkat signifikan 0,003<0,05, dengan
demikian Ha1 diterima dan Ho1 ditolak, berarti terdapat pengaruh positif secara parsial
dan signifikan dari variabel komunikasi terhadap kinerja karyawan.
c. Nilai thitung sebesar 1,982>ttabel 1,677 dan tingkat signifikan 0,053< 0,10, dengan
demikian Ha1 diterima dan Ho1 ditolak 1,677, berarti terdapat pengaruh positif secara
parsial dan signifikan dari variabel lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan.
4.6

Uji F
Pengujian hipotesis secara bersama-sama dilakukan dengan menggunakan Uji F,
dilakukan untuk menguji hubungan signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat
secara keseluruhan. Nilai Fhitung dapat dilihat dari hasil pengolahan data menggunakan
SPSS pada kolom Annovakolom F sebagai berikut:

Model
1
Regression
Residual
Total

Tabel 4.4 Hasil Uji F
ANOVAa
Sum
MeanSqu
ofSquares
Df
are
652,657

3

217,552

161,266
813,923

48
51

3,360

F
Sig.
64,75 ,000
b
3

a. DependentVariable: Y
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
Sumber: Data diolah dari SPSS
Dari hasil pengujian model regresi pada tabel 4.4, Uji Simultan (Uji F) untuk
keseluruhan variabel menunjukan nilai F hitung sebesar 64,753 dengan tingkat signifikan
0,000 sedangkan Ftabel sebesar 2,80. Dengan demikian Fhitung64,753>Ftabel 2,80 dan
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signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan demikian Ha diterima dan Ho ditolak. Sehingga variabel
motivasi,
komunikasi
dan lingkungan
secara bersama-sama
berpengaruh
ANALISA
PENGARUH
RETURN kerja
ON ASSETS
(ROA), PRICE
TO BOOKsignifikan
VALUE
terhadap
kinerja
karyawan.
(PBV), EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN
TINGKAT INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM PT HANJAYA MANDALA
5.1
Kesimpulan
SAMPOERNA TBK PERIODE 2010-2016
a.
Nilai thitung2,154>ttabel2,010 dan tingkat signifikan 0,036< 0,05, dengan demikian
Ha1 diterima dan Ho1 ditolak, berarti terdapat pengaruh positif secara parsial dan
signifikan dari variabel motivasi terhadap
kinerja
karyawan.
Vivi
Jayanti
b.
Nilai thitung sebesar 3,126>t
2,010
dan
tingkat signifikan 0,003<0,05, dengan
tabel
Yustinus Rawi Dandono
demikian Ha1 diterima dan H
ditolak,
berarti
terdapat
pengaruh positif secara parsial
o1
Dosen
STIE Bhakti Pembangunan
dan signifikan dari variabel komunikasi terhadap kinerja karyawan.
c.
Nilai thitung sebesar 1,982>ttabel 1,677 dan tingkat signifikan 0,053< 0,10, dengan
demikian Ha1 diterima dan Ho1 ditolakABSTRAK
1,677, berarti terdapat pengaruh positif secara
parsial dan
signifikan
dari
variabel
lingkungan
kerja terhadap
karyawan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa
pengaruhkinerja
Return
on Assets, Price to
d. Terdapat
pengaruh
yang per
signifikan
motivasi
lingkungan
1), komunikasi
2), dan
Book Value,
Earning
Share, antara
Debt to
Equity (X
Ratio,
dan tingkat(X
inflasi
terhadap
harga
kerja
(X
)
terhadap
kinerja
karyawan
(Y)
secara
simultan.
Hal
ini
dibuktikan
melalui
3
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini
hasil
perhitungan
yang telah
hipotesis
secara per
simultan
diperoleh
F
adalah
data sekunder
yang dilakukan
bersumberpada
dari uji
laporan
keuangan
kuartal
PT Hanjaya
sebesar
64,753
dengan
tingkat
signifikan
0,000
sedangkan
F
sebesar
2,80.
hitung
tabel
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.
Dengan Hasil
demikian
Fhitung
dansecara
signifikansi
< on
0,05.
Dengan
tabel 2,80
penelitian
ini64,753>F
menunjukkan
bahwa
serempak,0,000
Return
Assets
(ROA),
demikian
H
diterima
dan
H
ditolak.
Artinya
hipotesis
yang
menyatakan
variabel
a
o
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan
motivasi,
komunikasi
dan
lingkungan
kerja terhadap
secara bersama-sama
(simultan) memiliki
tingkat inflasi
memiliki
pengaruh
signifikan
harga saham.Berdasarkan
uji-t, hasil
pengaruh
yang
signifikan
terhadap
kinerja
karyawan.
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)
5.2 berpengaruh
Saran signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh
a. Motivasi,
Komunikasi,
dan RLingkungan
Kerja
memiliki
yangvariabel
kuat terhadap
signifikan.
Nilai Adjusted
Square adalah
0,858,
hal ini pengaruh
berarti 85.8%
dependen
Kinerja
itu independen,
PT Berau Coal
harus lebih
meningkatkan
lagi apa yang
dapat Karyawan.
dijelaskan Oleh
oleh karena
variabel
sedangkan
sisanya
14,2% dijelaskan
oleh
sudah
ada
supaya
menjadi
lebih
baik
lagi.
variabel lain di luar model.
b. Diharapkan mampu mempertahankan atau meningkatkan motivasi, komunikasi, dan
lingkungan
kerja
untukonpara
karyawan
adaValue,
di PT Earning
Berau Coal.
Kata kunci:
Return
Assets,
Price yang
to Book
per Share, Debt to Equity
c. Diharapkan dapat
meneliti
variabel-variabel
lain
diluar
dari variabel yang sudah diteliti,
Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham
agar memperoleh hasil yang lebih variatif yang dapat berpengaruh terhadap kinerja
karyawan.
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PENGARUH KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN, REPUTASI
ANALISA
PENGARUH
RETURN ON
ASSETS (ROA),
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MEREK
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KONSUMEN
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(PBV), EARNING PER SHARE
(EPS),
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TO
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RATIO
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PT. SIDO MUNCUL
TINGKAT INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM PT HANJAYA MANDALA
SAMPOERNA TBK PERIODE 2010-2016
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Rawi Dandono
ABSTRACT
Dosen
STIE
Bhakti
Pembangunan
One of the key factor that PT Sido Muncul concerns
about its Jamu Tolak Angin is the
customer loyalty. The increase number of loyal customers can be considered as the success
of the company’s product amidst the competition. This research is conducted to find out
ABSTRAK
whether the product’s quality influences the
customer loyalty through customer satisfaction
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
menganalisa
pengaruh
and brand reputation of the PT Sido Muncul’s Jamu Tolak
Angin Return
brand. on Assets, Price to
Book
Value,
Earning
per
Share,
Debt
to
Equity
Ratio,
dan
tingkat
This research is conducted to retest the model proposed by Fred Selnes inflasi
(1993),terhadap
by usingharga
the
saham
PT
Hanjaya
Mandala
Sampoerna
Tbk.
Data
yang
digunakan
dalam
penelitian
Structural Equation Model (SEM). The sample of this research is 200 persons, collected byini
adalah sampling.
data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya
judgment
Tbk shows
periodethat
2010-2016.
TheMandala
result ofSampoerna
this research
customer loyalty is influenced by product quality,
Hasil
penelitian
ini
menunjukkan
bahwa
secaraquality
serempak,
Returncustomer
on Assetsloyalty
(ROA),
customer satisfaction, and brand reputation.
Product
influences
Price customer
to Book Value
(PBV), and
Earning
perreputation.
Share (EPS),
to Equity
dan
through
satisfaction
brand
TheDebt
model’s
test ofRatio
this (DER)
research
tingkat
inflasi
memiliki
pengaruh
signifikan
terhadap
harga
saham.Berdasarkan
uji-t,
hasil
shows Chi-Square=65.81 (P=0.00026), RMSEA=0.071, GFI=0.94, dan AGFI=0.90.
penelitian
menunjukkan
secara
parsialthrough
variabelcustomer
Return onsatisfaction
Assets (ROA),
Product
quality
influences bahwa
customer
loyalty
and Price
brandto
Book
Value
(PBV),
Earning
per
Share
(EPS),
dan
Debt
to
Equity
Ratio
reputation by 0.26 and it influences customer loyalty through brand reputation by 0.46.(DER)
berpengaruh
signifikan
terhadap
harga
sahamwill
sedangkan
tingkat
inflasi
tidak berpengaruh
This
research shows
that good
quality
product
lead to the
increase
of customer
loyalty
signifikan.
Nilai
Adjusted
R
Square
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0,858,
hal
ini
berarti
85.8%
variabel
dependen
and brand reputation of the PT Sido Muncul’s Jamu Tolak Angin brand. Loyal customers
dijelaskan
olehbyvariabel
sedangkan
14,2% dijelaskan
oleh
aredapat
directly
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PT Sidoindependen,
Muncul’s Jamu
brand,sisanya
while customer
satisfaction
variabel
lain di influence
luar model.customer loyalty. When choosing which jamu product to
doesn’t
directly
consume, the customers don’t necessarily choose the product based on the satisfaction of
on Assets,
PriceCustomers
to Book Value,
Equity
pastKata
use kunci:
but on Return
the brand
reputation.
think Earning
that the per
jamuShare,
brandDebt
thattohas good
Ratio,
Tingkat
Inflasi,
Harga
Saham
reputation is suitable for continuous use. This is because customers view jamu as
traditional medicine, so the selection should be based on those products who have reliable
brand reputation. This result shows that the PT Sido Muncul’s Jamu Tolak Angin brand
reputation that has been formed may PENDAHULUAN
strengthen the product quality’s influence on creating
LATAR
BELAKANG
customer loyalty.
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat
terutama setelah
pemerintah
melakukanLoyalty,
berbagai
regulasi Satisfaction,
di bidang keuangan
dan perbankan
Keywords
: Product
Quality, Customer
Customer
Brand Reputation.
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
PENDAHULUAN
identification
(SID)
sepanjang
2016.
Jumlah
tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan
Latar Belakang
investor baru
di tahun
sebelumnya
atau 68.804
dariyang
posisisama
Desember
2014
Banyaknya
produk
perusahaan
jamunaik
yang18,83%
menawarkan
variansSID
produk
membuat
sebanyak
365.303
SID
(Bisnis.com).
persaingan semakin ketat. Suatu kewajaran jika perusahaan yang berada pada masa hyper
Bagi perusahaan
yang
terus mengembangkan
usahanya
tentu
harus dapat meningkatkan
competition
seperti
saatingin
ini menyiapkan
berbagai kegiatan
untuk
mempertahankan
diri agar
modal
usaha
salah
satunya
dengan
menjual
sahamnya
di
pasar
modal.
Perusahaan
yang
tetap dapat eksis di pasar.Sehingga setiap perusahaan melakukan kegiatan pemasarannya
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dengan sangat serius agar dapat memenangkan persaing tersebut.Salah satu faktor kunci
yang menjadi perhatian PT. Sido Muncul dalam hal ini produk jamu tolak angin adalah
loyalitas pelanggan.
Secara teori loyalitas pelanggan merupakan satu faktor yang dapat memberikan berbagai
keuntungan bagi pemasar.Loyalitas ini merupakan perilaku pasca pembelian atau
penggunaan produk.Bentuk dari loyalitas yang dapat terlihat secara empiris adalah
pembelian ulang dan perekomendasian. Loyalitas konsumen terhadap suatu produk tidak
serta merta akan timbul, terutama untuk jenis produk convinience. Maka dibutuhkan usaha
untuk menbangun dan mempertahankan loyalitas tersebut.
Beberapa hal yang menjadi perhatian jamu tolak angin dalam membangun serta
mempertahankan loyalitas konsumennya adalah kualitas dari produk jamu tolak angin,
reputasi merek tolak angin dan kepuasan konsumen jamu tolak angin.Sejatinya hal-hal
tersebut dapat meningkatkan loyalitas pada jamu tolak angin.
Penelitian ini mereplikasi penelitian Selnes(1993). Tujuannya adalah menguji kembali
apakah model yang dikemukakan Selnes cukup relevan digunakan untuk mengukur
Loyalitas Konsumen.Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang direplikasi adalah
pengujian pada penelitian ini dibatasi hanya untuk produk Jamu Tolak Angin PT. Sido
Muncul.
Perumusan Masalah
Masalah dalam penelitian ini dirumusakan dalam bentuk pertanyaan penelitian
berikut:
1. Apakah kualitas produk berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen
kepuasan konsumen Jamu Tolak Angin PT. Sido Muncul?
2. Apakah kualitas produk berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen
reputasi merek Jamu Tolak Angin PT. Sido Muncul?
3. Apakah kualitas produk berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen
kepuasan konsumen dan reputasi merek Jamu Tolak Angin PT. Sido Muncul?

sebagai
melalui
melalui
melalui

Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembanganilmu,
terutama pada bidang ilmu Manajemen Pemasaran.Model yang digunakan dalam penelitian
ini diharapkan dapat memberikan struktur yang memadai dalam mengukur pengaruh
loyalitas konsumen untuk produk convinience, dan juga diharapkan bisa dipakai sebagai
acuan untuk riset-riset mendatang.
Di samping itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis
bagi organisasi dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan meningkatkan loyalitas
konsumen khususnya pada industri jamu. Selanjutnya akan diuraikan tentang telaah pustaka
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dan pengembangan hipotesis, metode penelitian, hasil dan pembahasan dan kesimpulan dan
ANALISA PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), PRICE TO BOOK VALUE
saran.
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KONSEP,
HIPOTESIS
SAMPOERNA TBK PERIODE 2010-2016
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Jayanti
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Kerangka Konsep
Loyalitas konsumen merupakan suatu sikap pasca pembelian.Hal ini tidak serta-merta
timbul. Sebelum konsumen dapat loyal terhadap suatu produk, konsumen akan
mengevaluasi terlebih dahulu bagaimana produk yang telah dikonsumsinya. Hal ini
dilakukan oleh konsumen untuk melihat baik apakah kualitas produk yang telah
dikonsumsinya.Kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada
Gambar 1.berikut ini.
Kepuasan
Konsumen

Kualitas
Produk

Loyalitas
Konsumen

Reputasi
Merek
Gambar 1. Kerangka Konsep
Sumber: Diolah penulis berdasarkan hasil penelitian Fred Selnes (1993).
Jika produk yang dikonsumsinya berkualitas maka konsumen akan merasa puas terhadap
produk tersebut dan bahkan secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan
reputasi merek dari produk tersebut. Hasil dari kepuasan konsumen dapat berpengaruh
langsung maupun tidak langsung terhadap loyalitas konsumen. Hal inilah yang dalam
penelitian ini akan diungkap secara lebih dalam.
Hipotesis Penelitian
Hipotesis penelitian yang dapat diajukan dalam penelitian ini berlandaskan pada model
yang diajukan Selnes (1993). Adapun hipotesis tersebut adalah:
H1: Kualitas produk berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen
H2: Kualitas produk berpengaruh positif terhadap reputasi merek
H3: Kepuasan konsumen berpengaruh positif terhadap reputasi merek
H4: Kepuasan konsumen berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen
H5: Reputasi merek berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen
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ANALISA PENGARUH RETURN
ONPENELITIAN
ASSETS (ROA), PRICE TO BOOK VALUE
METODE
(PBV), EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN
TINGKAT
INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM PT HANJAYA MANDALA
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Penelitian
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(infinite), sehingga sulit diketahui ukuran populasinya. Berdasarkan hal itu, maka pada
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(nonprobability sampling) dengan Yustinus
cara purposive
Dosen
STIE
Bhakti
Pembangunan
dengan mengambil sampel secara tidak acak dari populasi konsumen Jamu Tolak Angin
PT. Sido Muncul yang ditemui saat mengkonsumsi produk tersebut di kios jamu di daerah
Jakarta Utara. Ukuran sampel yang ditetapkan sebanyak 200 responden, hal ini berdasarkan
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pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan teknik analisis struktural equation model
(SEM) yang diolah dengan bantuan program Lisrel.
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LATAR BELAKANG
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data merupakan daerah pelabuhan yang banyak menggunakan tenaga kerja dengan rentang
usia 30 tahun hingga 45 tahun.
Model SEM dan Pembahasan
Gambar 2 berikut ini merupakan hasil output dari standardized coeffisien yang dihasilkan
dari data empiris untuk mengguji kembali model yang dikemukakan Selnes (1993).
Sedangkan pada Gambar 3, merupakan uji t dari masing-masing standardized coefisien.
Model pada penelitian ini memiliki goodness of fitdari model sebagai berikut:
ChiSquare=65.81 (P=0.00026), RMSEA=0.071, GFI=0.94, dan AGFI=0.90. Dari nilai
goodness of fit tersebut dapat dikatakan bahwa model ini fit dengan data.

Gambar 2. Standardized Coeffisien

Gambar 3. Standardized Coeffisien
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Kualitas produk dari Jamu Tolak Angin PT. Sido Muncul dinilai baik oleh konsumen.Hal
PENGARUH
RETURN
ON diberikan
ASSETS (ROA),
BOOKkepuasan
VALUE
iniANALISA
terlihat dari
pengaruh langsung
yang
kualitasPRICE
produkTO
terhadap
(PBV),
EARNING
PER
SHARE
(EPS),
DEBT
TO
EQUITY
RATIO
(DER),
konsumen sudah termasuk kuat. Kualitas produk dapat digunakan sebagai salah satuDAN
cara
TINGKAT
INFLASI
TERHADAP
SAHAM
MANDALA
untuk
meningkatkan
kepuasan
konsumenHARGA
Jamu Tolak
AnginPT
PT.HANJAYA
Sido Muncul.
Kepuasan
SAMPOERNA
TBK PERIODE
konsumen merupakan suatu
evaluasi paska
pembelian 2010-2016
yaitu dengan membandingkan
harapan konsumen dengan kenyataan yang diterimanya.Untuk selalu menjaga kepuasan
konsumen maka Jamu Tolak Angin PT. Sido Muncul harus dapat mengetahui hal-hal yang
Vivi Jayanti
menjadi harapan dari konsumen.
Yustinus Rawi Dandono
Dosen
BhaktiMuncul
Pembangunan
Kualitas produk Jamu Tolak Angin STIE
PT. Sido
yang baik ternyata meningkatkan
reputasi dari merek.Ini merupakan salah satu kunci keberhasilan dari suatu produk yang
memiliki merek. Reputasi merek yang baik akan secara otomatis berada di benak
konsumen. Ini akan membawa dampak ABSTRAK
positif bagi meningkatnya profit jangka panjang
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
menganalisa
pengaruh Return on Assets, Price to
bagi Jamu Tolak Angin PT. Sido Muncul.
Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga
saham PT
Hanjayaakan
Mandala
Sampoernareputasi
Tbk. Data
yang
digunakan
penelitian
Kepuasan
konsumen
meningkatkan
merek
secara
positif.dalam
Konsumen
yangini
adalah
data
sekunder
yang
bersumber
dari
laporan
keuangan
per
kuartal
PT
Hanjaya
puas akan melakukan beberapa kegiatan seperti merekomendasikan produk terhadap
Mandala
Sampoerna
Tbk periode
2010-2016.
kerabat,
teman
atau khalayak
lainnya.
Ini merupakan dampak langsung yang dapat
Hasil
penelitian
ini
menunjukkan
bahwa secarareputasi
serempak,merek
Return ini
on Assets
(ROA),
dirasakan jika konsumen terpuaskan.Peningkatan
diharapkan
Price to Book
Value
(PBV), Earning
Debt toPT.
Equity
(DER)
dan
berlangsung
secara
terus-menerus,
untukper
itu Share
Jamu (EPS),
Tolak Angin
SidoRatio
Muncul
harus
tingkat
inflasi
memiliki
pengaruh
signifikan
terhadap
harga
saham.Berdasarkan
uji-t,
hasil
dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kepuasan konsumennya.
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to
Book
Value ini
(PBV),
Earning
per Share
(EPS), langsung
dan Debtmengakibatkan
to Equity Ratio
(DER)
Pada
penelitian
kepuasan
konsumen
tidak secara
konsumen
berpengaruh
signifikan
terhadapkarena
harga saham
tingkat
inflasi
tidak
berpengaruh
loyal.Hal
ini dapat
diakibatkan
produksedangkan
Jamu Tolak
Angin
PT.
Sido
Muncul
signifikan.
Nilai
Adjusted
R
Square
adalah
0,858,
hal
ini
berarti
85.8%
variabel
dependen
tergolong pada convenience good, sehingga konsumen dapat mudah beralih ke produk
dapat dengan
dijelaskan
oleh lainnya.Karakteristik
variabel independen, convenience
sedangkan sisanya
14,2% mengakibatkan
dijelaskan oleh
sejenis
merek
good dapat
variabelkonsumen
lain di luar
model.
kepuasan
tidak
secara langsung mempengaruhi loyalitas konsumen. Jamu Tolak
Angin PT. Sido Muncul dapat memanfaatkan kepuasan konsumen ini sebagai titik tolak
Kata
kunci: Return
on Assets,
Bookmelalui
Value, Earning
to Equity
untuk
menciptakan
konsumen
yangPrice
loyaltomeski
variabel per
lain Share,
sebagaiDebt
intervening.
Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham
Reputasi merek yang baik akan mendorong konsumen untuk menjadi loyal terhadap produk
Jamu Tolak Angin PT. Sido Muncul. Hal ini disebabkan reputasi merek yang baik
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Jamu Tolak Angin PT. Sido Muncul.
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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Kualitas produk yang baik akan meningkatkan kepuasan konsumen, namun kepuasan
konsumen yang tinggi tidak serta-merta mengakibatkan konsumen menjadi loyal. Pada
pengujian hipotesis keempat di atas telah dijabarkan bahwa Jamu Tolak Angin PT. Sido
Muncul tergolong convenience good sehingga konsumen dapat mudah berpindah dari satu
merek ke merek lain.
Kualitas produk Jamu Tolak Angin PT. Sido Muncul berpengaruh terhadap loyalitas
konsumen melalui reputasi merek. Pengaruh ini terjadi karena konsumen akan semakin
loyal jika mengetahui produk yang dikonsumsinya memiliki kualitas yang baik dan reputasi
merek yang baik. Agar konsumen tetap loyal terhadap produk Jamu Tolak Angin PT. Sido
Muncul, produsen sebaiknya memperhatikan kualitas produk dan reputasi mereknya benak
stakeholder saat ini.
Kepuasan konsumen yang merupakan evaluasi paska konsumsi berpengaruh secara tidak
langsung terhadap loyalitas konsumen melalui reputasi merek. Dalam model yang
dimodifikasi, konsumen yang puas akan menjadi loyal setelah mengetahui bahwa Jamu
Tolak Angin PT. Sido Muncul memiliki reputasi merek yang baik. Banyaknya produk jamu
sejenis dapat mengakibatkan konsumen berpindah terhadap merek lain. Untuk itu reputasi
merek yang baik sangat penting dan menentukan konsumen akan loyal atau tidak, selain
kepuasan konsumen.
Kualitas produk yang baik akan membuat konsumen puas, reputasi merek meningkat dan
konsumen akan loyal. Kualitas produk merupakan satu-satunya variabel eksogen dalam
penelitian ini atau dengan kata lain kualitas produk merupakan variabel awal yang
mempengaruhi variabel lainnya. Kualitas produk ternyata menjadi awal untuk menciptakan
konsumen yang loyal melalui kepuasan konsumen dan reputasi merek terlebih dahulu.
Pada penelitian ini menganalisis 4 (empat) variabel yaitu kualitas produk, kepuasan
konsumen, reputasi merek dan loyalitas konsumen.Model yang dihipotesiskan maupun
model tahap dua memiliki 3 (dua) struktur persamaan jalur.Adapun struktur persamaan
yang pertama, kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan kerja.Struktur persamaan
yang kedua, kualitas produk dan kepuasan konsumen berpengaruh terhadap reputasi
merek.Struktur persamaan yang ketiga, kepuasan konsumen dan reputasi merek
berpengaruh terhadap loyalitas konsumen.
Hasil perhitungan koefisien dalam model yang dihipotesiskan menunjukan adanya jalur
yang tidak signifikan, kualitas produk dan kepuasan konsumen berpengaruh langsung
terhadap, reputasi merek.Pengaruh kepuasan konsumen lebih besar jika dibandingkan
dengan kualitas produk terhadap reputasi merek.Namun dilihat dari koefisiennya, kepuasan
konsumen tidak secara dominan berbeda dengan kualitas produk, oleh karena itu untuk
meningkatan reputasi merek harus dilakukan dengan memperhatikan dan meningkatkan
kualitas produk dan kepuasan konsumen.
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Penelitian berikutnya hendaknya tidak hanya mereplikasi model yang dikemukakan oleh
Selnes (1993) ini melainkan menambah variabel-variabel lain untuk mengetahui model
loyalitas konsumen yang semakin mendekati kenyataannya.
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ABSTRACT
This study aims to determine the influence of Risk Financing Musharakah and Risk
Financing Mudharabah on Profitability
Levels In sharia banks in Indonesia . The
ABSTRAK
population of this research is sharia banks in Indonesia 2009-2013 period amounted to
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to
11 based on the Indonesian Banking Statistics . Sample is 8 bank for 5 years. Data
Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga
obtained by purposive sampling method. Research hypotheses were tested using multiple
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini
linear regression method and test T. The results of this study indicate that the risk of
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya
financing musyarakah significant effect on levels of profitability and risk financing
Mandala
Sampoerna Tbk periode 2010-2016.
mudharabah no significant effect on levels of profitability .
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Menurut Sumiyanto (2012: 165), ”Pembiayaan adalah aktifitas menyalurkan dana yang
terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar
diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang
jujur dan bertanggung jawab.” Pola utama yang ideal dalam pembiayaan bank syari’ah
adalah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Berdasarkan definisinya,
pembiayaan melalui prinsip bagi hasil dengan skema pembiayaan mudharabah dan
musyarakah pada umumnya sama.
Definisi mudharabah menurut Fatwa DSN No. 07/ DSN-MUI/ IV/ 2000 adalah akad
kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al mal,
Lembaga keuangan Syari’ah) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (‘amil,
mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara
mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan definisi
musyarakah menurut Fatwa DSN No. 08/ DSN-MUI/ IV/ 2000 adalah pembiayaan
berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu,
dimana masing-masing pihak memberikan konstribusi dana dengan ketentuan bahwa
keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
Pada faktanya tidak semua kredit atau pembiayaan dapat dikembalikan secara sempurna,
artinya akan muncul suatu risiko yaitu risiko kredit atau risiko pembiayaan di mana
risiko ini tidak hanya terjadi pada bank konvensional tetapi juga pada bank syari’ah.
Risiko kredit adalah risiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan kegagalan pihak
peminjam dana memenuhi kewajibannya atau risiko bahwa debitur tidak membayar
kembali utangnya. Tingginya risiko pembiayaan tercermin dari posisi rasio pembiayaan
bermasalah yang sering dikenal sebagai Non Performing Financing (NPF). Pembiayaan
bermasalah (non performing financing) berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya
belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti:
pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah; pembiayaan yang memiliki
kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank; pembiayaan yang termasuk
golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi
terjadi penunggakan dalam pengembalian. Tingkat risiko pembiayaan merupakan
perbandingan antara saldo pembiayaan bermasalah (non performing financing) dengan
total pembiayaan secara keseluruhan (Fahrul, 2012). Risiko kredit yang disebabkan oleh
ketidakmampuan pihak debitur untuk mengembalikan jumlah pinjaman yang sesuai
dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, bila tidak dikelola dengan baik maka akan
mengakibatkan proporsi kredit bermasalah yang semakin besar sehingga akan
berdampak terhadap kondisi perbankan dan dapat mempengaruhi penilaian masyarakat
terhadap tingkat kesehatan bank.
Indikator yang digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank salah satunya adalah
profitabilitas. Menurut Harahap (2012: 305), ”Profitabilitas menggambarkan
kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber
yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan
sebagainya. Pembiayaan yang dilakukan bank mengandung suatu risiko yaitu risiko
pembiayaan. Risiko pembiayaan akan berdampak pada kelancaran dan kemampuan bank
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Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank akan selalu terdapat suatu risiko yakni
risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan akan terjadi apabila pembiayaan yang diberikan
oleh bank kepada nasabah tidak dapat dikembalikan sebesar pembiayaan yang diberikan
ditambah
dengan imbalan atau bagi hasil dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini akan
menimbulkan kerugian bagi bank, karena jumlah dana yang terhimpun dari masyarakat
tidak dapat disalurkan kembali kepada masyarakat, keadaan tersebut akan
mempengaruhi tingkat profitabilitas bank karena risiko pembiayaan tersebut.
Meskipun risiko pembiayaan musyarakah dan mudharabah yang besar cenderung
menyebabkan kerugian bagi pihak namun hal tersebut tidak terlepas dari profitabilitas
yang akan diterima bank umum syariah dengan jumlah yang besar pula mengingat
dalam investasi berlaku “high risk high return” yang artinya setiap pembiayaan yang
dilakukan oleh pihak bank syariah yang memiliki risiko yang tinggi berpotensi
memperoleh tingkat profit yang tinggi pula (Huda, 2012). Dengan demikian semakin
besar tingkat rasio risiko pembiayaan musyarakah dan mudharabah maka semakin besar
pula tingkat profitabilitas yang akan diterima oleh pihak bank.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
H1: Risiko Pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap Tingkat Profitabilitas Bank
Syari’ah
H2: Risiko Pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap Tingkat Profitabilitas Bank
Syari’ah
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Obyek penelitian ini adalah Bank Umum
Syari’ah yang ada di Indonesia yang berjumlah 11 berdasarkan Statistik Perbankan
Indonesia tahun 2013. Data objek penelitian diambil dari data sekunder berupa laporan
keuangan yang tersedia di situs masing-masing bank umum syari’ah selama 5 tahun
yaitu dari tahun 2011 hingga 2016. Populasi yang digunakan adalah seluruh Bank
Umum Syari’ah yang ada di Indonesia yang berjumlah 11 berdasarkan Statistik
Perbankan Indonesia (2018). Teknik yang digunakan dalam untuk pemilihan sampel
adalah purposive sampling.
Risiko pembiayaan musyarakah dalam penelitian ini berfungsi sebagai variabel bebas
(independent variabel) pertama diberi simbol X1. Risiko pembiayaan musyarakah
merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan musyarakah yang bermasalah atau
disebut dengan istilah Non Performing Financing (NPF) dengan total pembiayaan
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA),
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performing financing dari tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami penurunan dari
tahun ke tahun. Sedangkan Bank Syari’ah Mandiri, BRI Syari’ah, BNI Syari’ah serta
Bank Bukopin Syari’ah mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan non performing
financing yang tidak terlalu signifikan. Bank Mega Syari’ah mengalami kenaikan yang
terlalu ekstrim dari tahun 2011 hingga 2016, yaitu mencapai nilai 100% yang berarti
pembiayaan mudharabah tersebut macet total, dan pada tahun 2015 tidak mengeluarkan
pembiayaan dalam bentuk mudharabah, terbukti pada tahun 2015 pembiayaan
mudharabah yaitu Rp 0. Berbeda dengan bank syari’ah lainnya yang mengalami
kenaikan dan penurunan pada non performing financing, BCA Syari’ah dan Bank Panin
Syari’ah mampu membuktikan bahwa tidak ada pembiayaan bermasalah dari tahun 2012
hingga tahun 2016. Return on equity pada level tertinggi diperoleh Bank Mega Syari’ah
yaitu sebesar 29,79% pada tahun 2016, sedangkan level terendah diperoleh Bank Panin
Syari’ah yaitu sebesar -5% pada tahun 2015 yang menjelaskan bahwa bank mengalami
kerugian pada tahun tersebut.
Statistik Deskriptif
Berdasarkan data statistik deskriptif di atas, terdapat beberapa data ekstrim yang
kemungkinan menjadi pengganggu dalam uji statistik yang akan dilakukan, misal data
pada mudharabah 100% dengan rata-rata data berkisar 9%. Data tersebut dinilai sangat
berbeda jauh dengan data-data lainnya yang diduga dapat menjadi pengganggu dalam
pengujian data. Data ekstrim biasa disebut dengan outliers dalam ilmu statistik. Menurut
Hair et al (2010), Outliers adalah data yang menyimpang terlalu jauh dari data yang
lainnya dalam suatu rangkaian data. Kehadiran outliers dapat mengganggu analisis data
sehingga perlu dikeluarkan agar memperoleh hasil yang lebih baik karena dianggap
tidak mencerminkan sebaran data yang sesungguhnya. Oleh karena itu, peneliti
menghapus beberapa data yang dinilai ekstrim dengan alasan agar data terdistribusi
dengan normal dan konsisten untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
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Berdasarkan tabel di atas terlihat sampel berjumlah 32 yang sebelumnya berjumlah 36.
Selain itu juga nilai data minimum dan maksimum masing-masing variabel juga tidak
terlalu ekstrim dibandingkan dengan data sebelumnya. Dengan demikian, data inilah
yang akan digunakan oleh peneliti sebagai pengujian statistik yang akan dilakukan.
Hasil Pengujian Asumsi Normalitas
Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Test
0,567

Asymp. Sig. (2-tailed)

Pada tabel dapat dilihat nilai Asymp. Sig. dari uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,567.
Karena nilai probabilitas pada uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari tingkat
kekeliruan 5% (0,05), maka disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal.
Tabel Uji t
Variabel

Nilai t

Signifikansi

NPF Musyarakah (X1)

3444

2

NPF Mudharabah (X2)

-703

487

Pengujian Hipotesis Pertama
Uji statistik dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel risiko
pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas yang dilakukan dengan
menggunakan uji t. Berdasarkan kriteria pengujian uji t, Ho1 diterima jika –t tabel < t
hitung < t tabel. Dari hasil pengujian statistik pada tabel 4.11 diperoleh nilai t hitung
pada
variabel X1 sebesar 3,444, sedangkan nilai t tabel yang sudah ditentukan sebesar 2,045.
Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa 3,444 > 2,045, hasil tersebut memenuhi
kriteria penolakan hipotesis (Ho1) yaitu thitung > ttabel. Nilai siginfikansi X1 pada tabel
4.11 sebesar 0,002, memperkuat penjelasan bahwa hipotesis (Ho1) ditolak dengan
kriteria nilai signifikansi < Į, yaitu 0,002 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap tingkat
profitabilitas bank umum syariah (Ha1 diterima).
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sebagai pemilik modal pada usaha tertentu dan melakukan usaha bersama dalam suatu
kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedang
kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal (Muhammad,
2008: 47). Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha
tertentu atau investasi dalam masyarakat. NPF (non performing financing) menjadi
indikator dari variabel risiko pembiayaan musyarakah pada bank umum syariah
menghasilkan kesimpulan bahwa risiko pembiayaan musyarakah yang diukur dengan
menggunakan rasio NPF musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas
bank umum syariah di Indonesia. Rasio NPF bertujuan untuk mengukur tingkat
permasalahan pembiayaan musyarakah yang dihadapi oleh bank (Fahrul, 2012).
Pada dasarnya setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank memiliki potensi risiko
yang tinggi dalam hal ini pembiayaan musyarakah, terkait dengan kemungkinan
kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya atau risiko nasabah tidak membayar
kembali hutangnya (Kasmir, 2010). Namun hal tersebut tidak terlepas dari profitabilitas
yang akan diterima bank umum syariah dengan jumlah yang besar pula mengingat
dalam investasi berlaku high risk high return yang artinya setiap pembiayaan yang
dilakukan oleh pihak bank syariah yang memiliki risiko yang tinggi berpotensi
memperoleh tingkat profit yang tinggi pula (Huda, 2008). Dengan demikian pihak
manajemen bank syariah lebih menjaga kualitas pembiayaannya dengan meminimalisasi
risiko yang muncul akibat penyaluran pembiayaan agar semakin baik profitabilitas bank
umum syariah yang dicapai dalam hal ini return on equity (ROE). Rasio ROE ini
memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri (net worth) secara
efektif, mengukur tingkat keuntungan dari pembiayaan yang telah dilakukan oleh bank
atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan (Syafri, 2008: 305).
Meskipun pada dasarnya prinsip bagi hasil musyarakah, pembagian hasil dibagi sesuai
kesepakatan para pihak, sedang kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan
kontribusi modal.
Berdasarkan hasil penelitian rasio risiko pembiayaan mudharabah (non performing
financing/NPF) pada level tertinggi diperoleh Bank Mega Syari’ah yaitu sebesar
100,00% pada tahun 2012, sedangkan level terendah diperoleh BCA Syari’ah dan Bank
Panin Syari’ah yaitu sebesar 0,00%. Pada Bank Muamalat Indonesia tingkat NPF dari
tahun 2010 hingga tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sedangkan
Bank Syari’ah Mandiri, BRI Syari’ah, BNI Syari’ah serta Bank Bukopin Syari’ah
mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan NPF yang tidak terlalu signifikan. Bank
Mega Syari’ah mengalami kenaikan yang terlalu ekstrim dari tahun 2009 hingga 2012,
yaitu mencapai nilai 100% yang berarti pembiayaan mudharabah tersebut macet total,
dan pada tahun 2013 tidak mengeluarkan pembiayaan dalam bentuk mudharabah,
terbukti pada tahun 2013 pembiayaan mudharabah yaitu Rp 0. Berbeda dengan bank
syari’ah lainnya yang mengalami kenaikan dan penurunan pada NPF, BCA Syari’ah dan
Bank Panin Syari’ah mampu membuktikan bahwa tidak ada pembiayaan bermasalah
dari tahun 2010 hingga tahun 2012. Hasil perhitungan dengan menggunakan uji t untuk
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tingkat profitabilitas bank umum syari’ah. Semakin besar risiko pembiayaan
musyarakah maka mengakibatkan semakin besar pula tingkat profitabilitas. Dengan
demikian disimpulkan bahwa hipotesis diterima karena risiko pembiayaan musyarakah
berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syari’ah.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa risiko pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh
signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum syari’ah. Tidak signifikannya rasio
risiko pembiayaan mudharabah disebabkan kecilnya porsi pembiayaan mudharabah dan
tingkat NPF mudharabah dibandingkan dengan porsi dan tingkat NPF pembiayaan
musyarakah yang dilakukan oleh pihak bank, sehingga kecil kemungkinannya
mempengaruhi profitabilitas yang akan dicapai oleh pihak bank. Dengan dimikian
disimpulkan bahwa hipotesis ditolak karena risiko pembiayaan mudharabah tidak
berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syari’ah.
Keterbatasan
Peneliti menyadari adanya keterbatasan yaitu penelitian ini menggunakan data sekunder
yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan masing-masing Bank Umum Syari’ah
periode 2009 hingga 2013, sehingga peneliti tidak bisa mengendalikan adanya outliers
yang dapat mengganggu dalam pengujian data. Dengan demikian, peneliti menghapus
beberapa data yang dianggap sebagai outliers, sehingga dapat mengurangi jumlah
sampel yang akan digunakan dalam pengujian data. Penulis bermaksud untuk
mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan yang telah dilakukan
sebelumnya, terutama bagi peneliti lain yang tertarik pada masalah serupa. Obyek yang
diteliti dapat ditambah dengan menambah data dari bank unit usaha syari’ah dan BPR
Syari’ah serta penambahan periode untuk mendapatkan deskripsi yang lebih baik.
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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
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Equity

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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PENGARUH KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN (RIKA SURYA AGNI, TITIS TILAM SARI)

PENGARUH KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN OPERASI DAN TAX
PLANNING TERHADAP MANAJEMEN LABA
(Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2013 – 2017)
Rika Surya Agni
Titis Tilam Sari
(Dosen STIE Bhakti Pembangunan)
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Volatilitas Penjualan,
Volatilitas Arus Kas, Siklus Operasi, Tax Planning Terhadap Manajemen Laba (Studi
Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2013-2017).
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling
dengan kriteria: (1) perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2013-2017,(2)perusahaan pertambangan yang menerbitkan laporan keuangan dan
laporan tahunan selama 5 tahun berturut-turut (2013-2017), (3) perusahaan pertambangan
yang memiliki laba positif dalam laporan keuangannya, (4) perusahaan pertambangan yang
menyediakan data secara lengkap mencakup rumus dari variabel penelitian. Diperoleh
jumlah sampel 12 perusahaan dikali 5 tahun menghasilkan 60 sampel.
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif
dan statistik inferensial parametrik. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini
adalah uji asumsi klasik, pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji F, analisis regresi
dan koefesien determinasi dan pengolahan data dibantu program SPSS versi 25.
Berdasarkan hasil penelitian pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017, secara parsial volatilitas penjualan, siklus operasi,
dan tax planning berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan volatilitas
arus kas tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Secara simultan volatilitas penjualan,
volatilitas arus kas, siklus operasi, dan tax planning berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
Kata kunci: ketidakpastian lingkungan operasi, volatilitas penjualan, volatilitas arus kas,
siklus operasi , tax planning, manajemen laba
PENDAHULUAN
Berlakunya Peraturan Pemerintah tentang larangan mengekspor bahan Mineral
Mentah dalam UU Minerba yang berlaku pada tahun 2014 menyebabkan melemahnya
pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk sektor pertambangan. Hal ini
memberikan dampak buruk bagi perusahaan di sektor pertambangan dan membuat banyak
perusahaan tambang mengalami penurunan laba, bahkan kerugian.
Peluang terjadinya manajemen laba salah satunya disebabkan karena ketidakpastian
lingkungan operasi (Gong, Li, & Xie, 2009). Ketidakpastian lingkungan operasi
menyebabkan laba masa depan menjadi sulit diprediksi karena menambah volatilitas dalam
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signifikan terhadap manajemen laba.
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planningterhadap manajemen laba pada perusahaan publik pertambangan periode 20132017.
KAJIAN PUSTAKA
Teori Keagenan (Agency Theory)
Pemilik perusahaan (principal) adalah orang yang menanamkan hartanya sebagai
modal perusahaan. Dalam mengelola perusahaan, pemilik membutuhkan orang lain yang
bisa dipercaya untuk membantu menjalankan usaha yang secara penuh akan diserahi
tanggung jawab untuk mengelola perusahaan (Sulistyanto, 2014, p. 131). Sebagai pihak
yang menyerahkan wewenang pengelolaan perusahaan, pemilik mempunyai hak dan
tanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan meminta laporan
pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan dan dialami pengelola perusahaan, serta
mempunyai hak untuk menerima hasil (return) yang layak dari modalnya yang
dikembangkan sehingga kesejahteraannya meningkat. (Sulistyanto, 2014, p. 29).
Teori keagenan dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam Toruan
(2013) yang mendefinisikan hubungan keagenan (agency relationship) sebagai kontrak
yang melibatkan satu atau lebih pihak (principals) dengan pihak lain (agent) untuk
melakukan suatu jasa atas nama principals, termasuk mendelegasikan beberapa
kewenangan kepada agent untuk membuat keputusan. Dalam penerapan teori keagenan,
pemegang saham bertindak sebagai principals kondisi di mana manajemen sebagai pihak
yang lebih menguasai informasi dibandingkan pihak lain disebut asimetri informasi.
Asimetri informasi terjadi karena manajer lebih superior dalam menguasai informasi
dibandingkan pihak lain (pemilik atau pemegang saham).
Teori Akuntansi Positif (Positive Accounting Theory)
Teori akuntansi positif erat kaitannya dengan praktik manajemen laba karena teori
ini menjelaskan praktik manajemen laba dalam perusahaan.Teori yang dipelopori oleh
Watts dan Zimmerman (1986) dalam Scott (2011, p. 304) memaparkan bahwa faktor
ekonomi tertentu bisa dikaitkan dengan perilaku manajer. Teori akuntansi positif berupaya
menjelaskan sebuah proses yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan
akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi
kondisi tertentu di masa mendatang. Teori ini dapat memberi pedoman bagi para pembuat
kebijakan akuntansi dalam menentukan konsekuensi dari kebijakan tersebut. Didasarkan
pada premis bahwa individu selalu bertindak atas dasar motivasi pribadi dan berusaha
memaksimumkan keuntungan pribadi. Teori akuntansi positif merupakan bagian dari teori
keagenan karena mengakui adanya tiga hubungan keagenan, yaitu: 1) antara manajemen
dengan pemilik (the bonus plan hypothesis); 2) antara manajemen dengan kreditur (the debt
covenant hypothesis);dan 3) antara manajemen dengan pemerintah (the political hypothesis)
(Scott, 2011, dalam Aditama dan Purwaningsih, 2014)
Manajemen Laba
Teori keagenan dan teori akuntansi positif merupakan dasar pengembangan
penelitian manajemen laba yang mana lebih menitikkan pada tekanan dari pemilik kepada
manajer agar bekerja dengan baik, yaitu memiliki laba yang diharapkan perusahaan demi
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Perencanaan Pajak (Tax Planning)
Tax planning adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang
dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien.Tujuannya adalah untuk mencariberbagai celah
yang ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (loopholes) agar meminimalkan beban
pajak(Pohan, 2017, p. 13).
Menurut Pohan (2017, p. 14), tax planning ada 3 macam, yakni:
1)
Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)
2)
Tax Evasion (Penyelundupan Pajak)
3)
Tax Saving (Penghematan Pajak)
Kerangka Pemikiran
Kerangka penelitian bertujuan memudahkan gambaran penelitian dan menjelaskan
hubungan antar variabel. Adapun kerangka penelitiannya adalah:
Kerangka Pemikiran
Volatilitas
Penjualan (X1)
Volatilitas Arus
Kas (X2)
Siklus Operasi
(X3)

H1
H2

Manajemen Laba
(Y)
H5

H3

H4

TaxPlanning (X4)

H5
Sumber: diolah peneliti
Hipotesis
Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan
penelitian, kajian pustaka, dan penelitian terdahulu seperti yang telah diuraikan di atas,
maka untuk menguji pengaruh volatilitas penjualan, volatilitas arus kas, siklus operasi, dan
tax planning terhadap manajemen laba peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:
1. Volatilitas Penjualan terhadap Manajemen Laba
Penjualan merupakan aktivitas utama perusahaan dalam menghasilkan laba
perusahaan. Volatilitas penjualan yang tinggi membuat persistensi laba menjadi rendah
karena akan mengalami banyak gangguan. Namun volatilitas yang rendah dapat
menunjukkan kemampuan laba dalam memprediksi aliran kas yang berasal dari penjualan.
Penelitian milik Zuhri (2016) menyebutkan bahwa volatilitas penjualan berpengaruh
terhadap persistensi laba. Laba yang berkualitas adalah laba yang mencerminkan
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SID dari
posisi
Desember
2014
political
hypothesis,
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politik,
cenderungyang
melakukan
rekayasa
penurunan laba
dengantentu
tujuan
meminimalkan
biaya
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bagian dari praktik manajemen laba, praktik perencanaan pajak dimaksudkan untuk
mencapai tujuan dari manajemen laba yaitu income minimization.
H4:Tax Planning berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
5. Volatilitas Penjualan, Volatilitas Arus Kas, Siklus Operasi, Tax Planning terhadap
Manajemen Laba
Dari uraian di atas masing-masing variabel independen dihipotesiskan berpengaruh
signifikan terhadap manajemen laba, sehingga penulis menarik hipotesis sebagai berikut :
H5: Volatilitas penjualan, volatilitas arus kas, siklus operasi, dan tax planning
berpengaruh signifikan secara simultan terhadap manajemen laba
METODE PENELITIAN
Variabel Bebas (Independent Variable)
Variabel bebas disebut juga variabel independen atau independent
variabale.Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau dengan kata lain,
perubahan nilai (variance) pada variabel independen dapat menyebabkan perubahan nilai
variabel dependen (Nuryaman & Christina, 2015, p. 42). Variabel bebas pada penelitian ini
ada empat, yaitu volatilitas penjualan, volatilitas arus kas, siklus operasi, dan tax planning.
1. Volatilitas Penjualan/Volatility of Sales (VLS)
Volatilitas penjualan adalah standar deviasi dari penjualan selama t tahun dibagi
total asset (Dechow dan Dichev, 2002 dalam Fanani, 2010). Dalam penelitian ini selama
lima tahun dari 2013 sampai 2017 dibagi total asset. Ukuran volatilitas penjualan tersebut
dirumuskan:
VLS =

ѫ ሺpenjualanሻt
total asset t

Sumber: Dechow & Dichev (2002)
dalam Fanani (2010)
2. Volatilitas Arus Kas/Volatility of Cash Flows (VLC)
Volatilitas arus kas adalah standar deviasi dari aliran kas perusahaan selama t tahun
dibagi total aset (Dechow dan Dichev, 2002 dalam Fanani, 2010). Rumusnya sebagai
berikut:

VLC =

ѫ ሺaliran kasሻt
total asset t

Sumber: Dechow & Dichev (2002)
dalam Fanani (2010)
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3. ANALISA
Siklus Operasi/Operating
Cycle (CYC)
PENGARUH RETURN
ON ASSETS (ROA), PRICE TO BOOK VALUE
Siklus
operasi PER
perusahaan
waktu
rata-rata
antara
pembelian
(PBV),
EARNING
SHAREadalah
(EPS), periode
DEBT TO
EQUITY
RATIO
(DER),
DAN
persediaan
dengan
pendapatan
kas
yang
nantinya
akan
diterima
penjual
atau
rangkaian
TINGKAT INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM PT HANJAYA MANDALA
seluruh transaksi di mana
suatu bisnisTBK
menghasilkan
dan penerimaan
SAMPOERNA
PERIODEpenerimaannya
2010-2016
kasnya dari pelanggan (Dechow dan Dichev, 2002 dalam Fanani, 2010). Pengukuran siklus
operasi menggunakan formula:
Vivi Jayanti
persediaan t+persediaan t-1 / 2
(piutang dagang t+piutang
dagang
t-1)Dandono
/2
Yustinus Rawi
+
CYC =
salesDosen
t / 360STIE Bhakti Pembangunan COGS t / 360
Sumber: Dechow & Dichev (2002) dalam Fanani (2010)
ABSTRAK
4. Perencanaan
Planning(ETR)
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ini bertujuan
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pajak
yang
ditempuh
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wajib terhadap
pajak untuk
BookPerencanaan
Value, Earning
permerupakan
Share, Debtlangkah
to Equity
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meminimumkan
bebanMandala
pajak tahun
berjalanTbk.
maupun
akan datang,
agar pajakini
saham PT Hanjaya
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Datatahun
yang yang
digunakan
dalam penelitian
yang
dibayar
ditekan
seefisien
mungkin.
planning
diukur
adalah
datadapat
sekunder
yang
bersumber
dari Dalam
laporanpenelitian
keuanganini,
pertax
kuartal
PT Hanjaya
dengan
Effective
Tax Rate(ETR).
Proksi
ETR dinilai menjadi indikator adanya tax planning
Mandala
Sampoerna
Tbk periode
2010-2016.
apabila memiliki
ETR yang
mendekati nol.
Semakin
rendah nilai
ETRonyang
dimiliki
Hasil penelitian
ini menunjukkan
bahwa
secara serempak,
Return
Assets
(ROA),
perusahaan
maka Value
semakin
tinggiEarning
tingkat tax
Rumus
ETR
bersumber
dari
Hanlon
Price to Book
(PBV),
per planning.
Share (EPS),
Debt
to Equity
Ratio
(DER)
dan
dantingkat
Heitzman
(2010):
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)
Total
Taxsedangkan
Expenses tingkat inflasi tidak berpengaruh
berpengaruh signifikan terhadap harga
saham
ETR=
signifikan. Nilai Adjusted R Squarepretax
adalahincome
0,858, hal
ini berarti
85.8% variabel dependen
EBIT
t
dapat dijelaskan Sumber:
oleh variabel
independen,
sedangkan
sisanya
14,2% dijelaskan oleh
Hanlon dan Heitzman (2010)
variabel lain di luar model.
kunci:
Return(Dependent
on Assets, Price
to Book Value, Earning per Share, Debt to Equity
5. Kata
Variabel
Terikat
Variable)
Ratio,
Tingkat
Inflasi,
Harga
Variabel terikat disebut juga variabelSaham
dependen atau dependent variable. Variabel
terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya
variabel bebas. Penelitian ini memiliki satu variabel terikat, yaitu manajemen laba.
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

HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Statistik Normalitas Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual

N

59

Normal Parameters

a,b

Mean

.0000000

Std. Deviation
Most Extreme Differences

.33638051

Absolute

.100

Positive

.100

Negative

-.096

Test Statistic

.100
.200c,d

Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output SPSS 25, 2018

Hasil uji statistik di atas menunjukkan nilai 0.200> 0.05 artinya secara
keseluruhan data terdistribusi secara normal sehingga bisa digunakan untuk uji
regresi.
Uji Multikolinearitas
Coefficientsa
Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

Std.

t

Sig.

Collinearity
Statistics

Beta

Tolerance

VIF

Error
1

(Constant)

-.236

.203

Lag_VLS

1.084

.363

Lag_VLC

-.885

Lag_CYC

.004

Lag_ETR

-1.173

-1.158

.252

.363

2.988

.004

.917

1.091

.719

-.146

-1.231

.224

.957

1.045

.001

.357

2.930

.005

.910

1.099

.574

-.242

-2.044

.046

.969

1.032

a. Dependent Variable: Lag_EM

Sumber :Output SPSS 25, 2018

Uji multikolinearitas pada penelitian ini menggunakan metode Tolerance
dan VIF (Variance Inflation Factor) yang dianggap sebagai cara untuk menguji
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multikolinearitas yang paling akurat. Uji ini memperlihatkan variabel-variabel
independen dan nilai tolerance serta VIF sebagai dasar pengambilan keputusan uji
ANALISA PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), PRICE TO BOOK VALUE
multikolinearitas.
(PBV), EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN
•
Apabila nilai tolerance > 0.1 maka aman dari masalah multikolinearitas
TINGKAT INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM PT HANJAYA MANDALA
•
Apabila nilai VIF < 10 maka aman dari masalah multikolinearitas
SAMPOERNA TBK PERIODE 2010-2016
Berdasarkan tabel di atas, hasil perhitungan nilai tolerance tidak menunjukkan
bahwa ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0.1 dan tidak
ada satupun variabel independen yang memiliki VIF lebih dari 10. Variabel
Vivi Jayanti
volatilitas penjualan memiliki nilai tolerance 0.917 > 0.1 dan nilai VIF 1.091< 10,
Yustinus Rawi Dandono
variabel volatilitas arus kas memiliki nilai tolerance 0.957> 0.1 dan nilai VIF
Dosen STIE Bhakti Pembangunan
1.045< 10, variabel siklus operasi memiliki nilai tolerance 0.910> 0.1 dan nilai
VIF 1.099< 10, serta variabel Tax Planning memiliki nilai tolerance 0.969 > 0.1
dan nilai VIF 1.032< 10. Keempat variabel independen tersebut dinyatakan tidak
ABSTRAK
mengalami masalah multikolinearitas artinya tidak terjadi interkorelasi (hubungan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to
yang kuat) antar variabel independen.
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
Uji Heteroskedastisitas
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya
Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji grafik dan
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.
statistik. Uji grafik dengan metode Scatterplot. Dasar pengambilan keputusannya
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA),
adalah melihat sebaran titik-titik, apabila titik-titik bergerombol, membentuk pola,
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan
dan tidak tersebar maka data dinyatakan memiliki masalah heteroskedastisitas,
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil
sebaliknya apabila titik-titik tersebar tidak beraturan ada yang di atas 0, di bawah
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to
0, ataupun mendekati 0 maka data terbebas dari masalah heteroskedastisitas.
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER)
Kemudian untuk meyakinkan dilakukan uji statistik heteroskedastisitas
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh
menggunakan uji Glejser yang apabila nilai signifikansi variabel independennya
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen
lebih dari 0.05 maka data bebas dari masalah heteroskedastisitas.
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh
variabel lain di luar model.
Coefficientsa

Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to
Unstandardized
Standardized
Ratio, Tingkat Inflasi,
Harga Saham
Coefficients

Model
B

Std. Error
PENDAHULUAN

Coefficients

t

Equity
Sig.

Beta

LATAR1BELAKANG
(Constant)
.275
.137
2.009
.050
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat
Lag_VLS
.311
.244
.172
1.273
.208
terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan
-.495 di pasar modal
.484 mulai menyadari-.135
.311 efek
termasuk pasarLag_VLC
modal. Para investor
bahwa-1.023
perdagangan
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar
Lag_CYC
-.001
.001
-.192
-1.413
.163
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah
.035
investor baru Lag_ETR
di pasar modal Indonesia
yang .386
mencapai 23,47% atau.012
101.887.092
single.927
investor
identification
(SID)
sepanjang
2016.
Jumlah
tersebut
lebih
besar
dibandingkan
pertumbuhan
a. Dependent Variable: RES2
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014
Sumber: Output SPSS 25, 2018
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).
Bagi perusahaan
yang
terusdata
mengembangkan
usahanya
harus dapat meningkatkan
Pada
Ujiingin
Glejser,
dinyatakan terbebas
daritentu
heteroskedastisitas
apabila
modal usaha
salah
satunya
dengan
menjual
sahamnya
di
pasar
modal.
nilai signifikansidi atas 0.05. Volatilitas penjualan memiliki
nilai Perusahaan
signifikansiyang
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0.208> 0.05, volatilitas arus kas memiliki nilai signifikansi 0.311 > 0.05, siklus
operasi memiliki nilai signifikansi 0.163> 0.05, dan tax planning memiliki nilai
signifikansi 0.927> 0.05. Keempat variabel di atas terbebas dari masalah
heteroskedastisitas atau disebut homokedastisitas artinya variance dari residual
satu pengamatan ke pengamatan lain adalah tetap sehingga diharapkan
menghindari karaguan atau ketidakakuratan pada suatu hasil analisis regresi.
Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi pada penelitian ini menggunakan Uji Durbin Watson.
Uji Autokorelasi Durbin Watson
Model Summaryb
Model

1

R

.518a

R

Adjusted R

Std. Error of the

Durbin-

Square

Square

Estimate

Watson

.269

.215

.34862

1.841

a. Predictors: (Constant), Lag_ETR, Lag_CYC, Lag_VLC, Lag_VLS
b. Dependent Variable: Lag_EM

Sumber: Output SPSS 25, 2018

Pengambilan keputusan pada uji autokorelasi Durbin Watson adalah jika
dw<dL atau dw > 4-dL maka terjadi autokorelasi, jika du < dw < 4-du maka tidak
terjadi autokorelasi, jika dL < dw < du atau 4-du < dw < 4-dL maka tidak ada
kesimpulan atau bias atau ragu-ragu. Angka dw terdapat dari hasil uji korelasi
Durbin Watson menggunakan SPSS, angka du dan dL didapat dari tabel Durbin
Watson.
Angka DW pada hasil di atas adalah 1.841, kemudian didapatkan dari
tabel angka du adalah 1.68745 dan dL adalah 1.47448. Dibuat kesimpulan bahwa
1.68745 < 1.841< 4 – 1.47448 sehingga data terbebas dari autokorelasi yang
artinya tidak ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan
kesalahan pada periode t-1 jika dilakukan analisis regresi nantinya.
Analisis Regresi Linier Berganda
Hasil analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh
dari volatilitas penjualan, volatilitas arus kas, siklus operasi, dan tax planning
terhadap manajemen laba.
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Analisis Regresi Linier Berganda
a

Coefficients
ANALISA PENGARUH RETURN ON
ASSETS (ROA), PRICE TO BOOK VALUE
(PBV),
EARNING PER SHARE
(EPS), DEBT TO EQUITY
DAN
Model
Unstandardized
StandardizedRATIO (DER),
t
Sig.
TINGKAT INFLASI TERHADAP
HARGA SAHAM
PT HANJAYA MANDALA
Coefficients
Coefficients
SAMPOERNA TBK PERIODE 2010-2016
B

1

(Constant)
Lag_VLS
Lag_VLC
Lag_CYC
Lag_ETR

-.236

Std. Error

Beta

.203

Vivi Jayanti
1.084
.363
Yustinus Rawi Dandono
-.885
.719
Dosen STIE Bhakti Pembangunan

-1.158

.252

.363

2.988

.004

-.146

-1.231

.224

.004

.001

.357

2.930

.005

-1.173

.574

-.242

-2.044

.046

ABSTRAK
a. Dependent Variable: Lag_EM
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to
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jika tax planningyang diukur dengan ETR meningkat satu satuan maka
manajemen laba akanturun sebesar 1.173 dengan asumsi volatilitas
penjualan, volatilitas arus kas, dan siklus operasi bernilai konstan.
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh
yang diberikan variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Model
1

R

R Square

.518a

Adjusted R Square

.269

Std. Error of the Estimate

.215

.34862

a. Predictors: (Constant), Lag_ETR, Lag_CYC, Lag_VLC, Lag_VLS
b. Dependent Variable: Lag_EM
Sumber: Output SPSS 25, 2018

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi di atas, nilaiAdjusted R
Squaredigunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas
mempengaruhi variabel terikat. Nilai R2 menunjukkan angka 0.215 artinya bahwa
21.5% variasi dari variabel dependen, yakni manajemen laba, dipengaruhi oleh
variabel volatilitas penjualan, volatilitas arus kas, siklus operasi, dan tax planning,
sedangkan 78.5% sisanya diakibatkan dari faktor atau variabel lain yang tidak
diikutsertakan pada penelitian dan model regresi.
Uji Statistik t
Hasil Uji Statistik t
Coefficientsa
Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B
1

Std. Error

t

Sig.

-1.158

.252

Beta

(Constant)

-.236

.203

Lag_VLS

1.084

.363

.363

2.988

.004

Lag_VLC

-.885

.719

-.146

-1.231

.224

Lag_CYC

.004

.001

.357

2.930

.005

Lag_ETR

-1.173

.574

-.242

-2.044

.046

a. Dependent Variable: Lag_EM
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Uji t bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel secara
parsial (sendiri) yang diberikan variabel independen, dalam hal ini volatilitas
ANALISA PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), PRICE TO BOOK VALUE
penjualan, volatilitas arus kas, siklus operasi, dan tax planning, terhadap variabel
(PBV), EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN
dependen, dalam hal ini adalah manajemen laba.
TINGKAT INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM PT HANJAYA MANDALA
Dasar pengambilan keputusan pada uji t adalah jika nilai signifikansi <
SAMPOERNA TBK PERIODE 2010-2016
0.05 atau t hitung > t tabel maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel
Y. Jika nilai signifikansi > dari 0.05 atau t hitung < t tabel maka tidak ada
pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Nilai signifikansi dan hasil t
Vivi Jayanti
hitung dapat dilihat pada table di atas.
Yustinus Rawi Dandono
a. Hasil Uji t: Volatilitas Penjualan Terhadap Manajemen Laba
Dosen STIE Bhakti Pembangunan
Variabel volatilitas penjualan memiliki nilai signifikansi 0.004 dimana
0.004 < 0.05 dan t hitung sebesar 2.988 >t tabel sebesar 2.00404.Dari hasil di atas
dapat disimpulkan bahwa volatilitas penjualan secara parsial berpengaruh positif
ABSTRAK
signifikan terhadap manajemen laba. Hipotesis H1 diterima.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to
b. Hasil Uji t: Volatilitas Arus Kas Terhadap Manajemen Laba
Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga
Variabel volatilitas arus kas memiliki nilai signifikansi 0.224 dimana
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini
0.224 > 0.05 dan t hitung sebesar -1.231 < t tabel sebesar 2.00404. Dari hasil
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya
diatas menunjukkan bahwa volatilitas arus kas secara parsial tidak berpengaruh
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.
terhadap manajemen laba. Hipotesis H2 ditolak.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA),
c. Hasil Uji t: Siklus Operasi Terhadap Manajemen Laba
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan
Variabel siklus operasi memiliki nilai signifikansi 0.005 dimana 0.005<
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil
0.05 dan t hitung sebesar 2.930> t tabel sebesar 2.00404. Dari hasil di atas dapat
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to
disimpulkan bahwa siklus operasi secara parsial berpengaruh positif signifikan
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER)
terhadap manajemen laba. Hipotesis H3 diterima.
berpengaruh signifikan terhadap harga saham
sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh
d. Hasil Uji t: Tax Planning Terhadap Manajemen Laba
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen
Variabel tax planning yang diukur dengan ETR memiliki nilai signifikansi
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh
0.046 dimana 0.046 < 0.05 dan t hitung sebesar 2.044> t tabel sebesar 2.00404.
variabel lain di luar model.
Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa tax planning yang diukur dengan ETR
secara parsial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hipotesis H4
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to Equity
diterima.
Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham
Hasil Uji F (Uji Simultan)
Uji F bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh simultan
PENDAHULUAN
(bersama-sama) yang diberikan variabel volatilitas penjualan, volatilitas arus kas,
LATAR BELAKANG
siklus operasi, dan tax planning terhadap manajemen laba.
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat
Tabel ANOVA atau Uji F
terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai
menyadari bahwa perdagangan efek
a
ANOVA
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar
bagi perkembangan
perekonomian
Hal inidfdibuktikan
dengan meningkatnya
Model
Sumnegara.
of Squares
Mean Square
F
Sig. jumlah
b
investor baru
di
pasar modal Indonesia yang
23,47% atau
1
Regression
2.413mencapai
4
.603 101.887
4.963 single
.002investor
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan
Residual
6.563
54
.122
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014
TotalSID (Bisnis.com).
8.976
58
sebanyak 365.303
a. Dependent
Variable:
Bagi perusahaan
yang
ingin Lag_EM
terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan
modal usaha
salah
satunya
menjual
sahamnya
di pasar modal. Perusahaan yang
b. Predictors: (Constant),dengan
Lag_ETR,
Lag_CYC,
Lag_VLC, Lag_VLS
Sumber: Output SPSS 25, 2018
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Dasar pengambilan keputusan pada uji F adalah jika nilai signifikansi <
0.05 atau F hitung > F tabel maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan
terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansi > 0.05 atau F hitung < F tabel maka
tidak ada pengaruh antara variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nilai
signifikansi dan hasil F hitung dapat dilihat pada tabel di atas.
Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai signifikansi pada uji F adalah
0.002 < 0.05 dan F hitung 4.963 > F tabel sebesar2.54. Dapat disimpulkan bahwa
variabel X secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y
atau dengan kata lain volatilitas penjualan, volatilitas arus kas, siklus operasi, dan
tax planning secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap
manajemen laba.
Interpretasi Hasil Penelitian
Pengaruh Volatilitas Penjualan Terhadap Manajemen Laba
Hasil analisis terhadap hipotesis menunjukkan bahwa Volatilitas Penjualan
(X1) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Manajemen Laba (Y).
Hal ini didukung oleh hasil pengujian yang menunjukkan variabel Volatilitas
Penjualan (X1) memiliki t hitung > t tabel yaitu 2.988 > 2.004. Dari uji persamaan
regresi menunjukkan nilai koefisien Volatilitas Penjualan (X1) sebesar 1.084, ini
berarti setiap kenaikan Volatilitas Penjualan sebesar 1 maka nilai manajemen laba
akan naik sebesar 1.084 dengan asumsi variabel lain bernilai nol dan konstan.
Hipotesis H1 diterima. Hasil ini sepakat dengan penelitian sebelumnya milik
Nopianti et al. (2018) yang juga menyatakan volatilitas penjualan berpengaruh
positif terhadap manajemen laba. Manajer akan melakukan tindakan manajemen
laba demi membuat kestabilan volatilitas penjualan agar terlihat bagus di mata
investor.
Pengaruh Volatilitas Arus Kas Terhadap Manajemen Laba
Hasil analisis terhadap hipotesis menunjukkan bahwa Volatilitas Arus Kas
(X2) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba (Y). Hal ini
didukung oleh hasil pengujian yang menunjukkan variabel Volatilitas Arus Kas
(X2) memiliki t hitung < t tabel yaitu -1.231 < 2.004. Dari uji persamaan regresi
(tabel 4.11) menunjukkan nilai koefisien Volatilitas Arus Kas (X2) sebesar -0.885,
ini berarti setiap kenaikan Volatilitas Arus Kas sebesar 1 maka nilai manajemen
laba akan turun sebesar 0.885 dengan asumsi variabel lain bernilai nol dan
konstan. Hipotesis H2 ditolak. Hasil ini tidak sepakat dengan penelitian
sebelumnya milik Ujah et al (2014). Hal ini disebabkan karena aliran kas operasi
memang selalu berubah-ubah, datanya bervariasi ada yang minus dan positif,
tidak menentu pada masing-masing perusahaan pada industri pertambangan.
Pengaruh Siklus Operasi Terhadap Manajemen Laba
Hasil analisis terhadap hipotesis menunjukkan bahwa Siklus Operasi (X3)
secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Manajemen Laba (Y). Hal
ini didukung oleh hasil pengujian yang menunjukkan variabel Siklus Operasi (X3)
memiliki t hitung > t tabel yaitu 2.930 > 2.004. Dari uji persamaan regresi (tabel
4.11) menunjukkan nilai koefisien Siklus Operasi (X3) sebesar 0.004, ini berarti
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setiap kenaikan Siklus Operasi sebesar 1 maka nilai manajemen laba akan naik
sebesar 0.004 dengan asumsi variabel lain bernilai nol dan konstan. Hipotesis H3
ANALISA PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), PRICE TO BOOK VALUE
diterima. Hasil ini sepakat pada penelitian sebelumnya milik Nopianti et al. (2018)
(PBV), EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN
dan Ujah (2014). Semakin lama siklus operasi semakin sulit investor memprediksi
TINGKAT INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM PT HANJAYA MANDALA
laba di masa depan dan membuatnya tidak bagus di mata para investor. Hal ini
SAMPOERNA TBK PERIODE 2010-2016
membuat manajer akan melakukan tindakan manajemen laba demi membuat
siklus operasi terlihat stabil.
Vivi Jayanti
Pengaruh Tax Planning Terhadap Manajemen Laba
Yustinus Rawi Dandono
Hasil analisis terhadap hipotesis menunjukkan bahwa Tax Planning (X4)
Dosen STIE Bhakti Pembangunan
secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Manajemen Laba (Y). Hal
ini didukung oleh hasil pengujian yang menunjukkan variabel Tax Planning (X4)
memiliki t hitung > t tabel yaitu 2.044 > 2.004. Dari uji persamaan regresi (tabel
ABSTRAK
4.11) menunjukkan nilai koefisien Tax Planning (X4) sebesar -1.173, ini berarti
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to
setiap kenaikan Tax Planning sebesar 1 maka nilai manajemen laba akan turun
Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga
sebesar 1.173 dengan asumsi variabel lain bernilai nol dan konstan. Hipotesis H
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian4 ini
diterima. Hasil ini sepakat dengan penelitian sebelumnya milik Santana dan
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya
Wirakusuma (2016), Wardani dan Santi (2018), Afrizal (2018), dan Khairini
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.
(2018). Perbedaannya adalah pada penelitian milik Santana dan Wirakusuma
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA),
(2016), Wardani dan Santi (2018, dan Afrizal (2018) memberikan hasil tax
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan
planning berpengaruh positif terhadap manajemen laba sementara pada penelitian
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil
ini tax planning berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to
dikarenakan penelitian sebelumnya menggunakan rumus TRR (Tax Retention
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER)
Rate) yaitu laba bersih dibagi laba sebelum pajak, sedangkan pada penelitian ini
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh
menggunakan pengukuran ETR (Effective Tax Rate).
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. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
analisis
yang
mengenai
pengaruh
Kata kunci:Berdasarkan
Return on Assets,
Price
to telah
Book dilakukan
Value, Earning
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to Equity
penjualan,
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arus
kas,
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operasi,
dan
tax
planning
terhadap
Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham
manajemen laba pada perusahaan pertambangan periode 2013 – 2017, dapat
disimpulkan bahwa:
1) Variabel volatilitas penjualan
(VLS) berdasarkan uji t pada Į = 5%
PENDAHULUAN
menunjukkan
tingkat
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0.004 < 0.05 maka H1 diterima yang
LATAR BELAKANG
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Pengaruh volatilitas penjualan, volatilitas arus kas, siklus operasi, dan tax
planning berdasarkan uji F pada Į = 5% menunjukkan tingkat signifikansi
0.002 < 0.05 maka H5 diterima yang artinya volatilitas penjualan, volatilitas
arus kas, siklus operasi, dan tax planning secara bersama-sama berpengaruh
terhadap manajemen laba.
Saran
Ada beberapa saran praktis yang diusulkan peneliti diantaranya:
1) Bagi investor hendaknya berhati-hati dalam memilih perusahaan sebagai
tempat berinvestasi dan berhati-hati dalam membaca laporan keuangan yang
mungkinmemiliki celah yang bisa digunakan sebagai praktik manajemen laba.
2) Bagi pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak agar lebih gencar dan
tegas mengenai persoalan UU Pajak agar tidak ada celah bagi manajer yang
ingin melakukan tax planning dalam praktik manajemen laba yang mungkin
bisa merugikan negara.
3) Bagi perusahaan yang melakukan manajemen laba yang tidak baik, hendaknya
segera sadar dan introspeksi bahwa hal yang dilakukannya mungkin bisa
merugikan diri sendiri hingga perekonomian negara.

5)
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ANALISA PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), PRICE TO BOOK VALUE
PENILAIAN KINERJA PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
(PBV), EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN
KEUANGAN, DAN ASET
TINGKAT INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM PT HANJAYA MANDALA
KABUPATEN BOGOR
SAMPOERNA TBK PERIODE 2010-2016
Johan Maulana
Vivi Jayanti
Yustinus Rawi Dandono
Dosen STIE Bhakti Pembangunan
ABSTRACT
Nowadays, the performance measurement is often only measure of financial
performance, and it cannot portray overall the company’s performance. It’s given
ABSTRAK
these shortcomings, then created a performance measurement method that
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to
considers the financial aspects as known as the Balanced Scorecard. Balanced
Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga
Scorecard performance measurement involves four perspectives: i.e. financial
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini
pers- pective, customer perspective, internal business process
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya
perspective, and learning and growth perspective. The authors choose to use Dinas
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset of Sidoarjo Regional Government
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA),
Agency, because during the measurement of performance of company remains
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan
focused on financial aspects. The approach of this study is a qualitative approach.
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil
The data source are secondary data, where it is an overview of the company
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to
gained from those authorized in the agency, vision, mission, strategy, and
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER)
corporate organization sectors. The research result of this study using the
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh
balanced scorecard performance that involves the four perspectives.
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
Keywords: Balanced scorecard performance, measurement, financial perspective,
variabel lain di luar model.
Sidoarjo Regional Government.
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to Equity
Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham
PENDAHULUAN
Dewasa ini, perkembangan dunia bisnis mengalami perubahan yang sangat
pesat, baik ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informasi, komunikasi,
PENDAHULUAN
maupun transportasi, serta adanya kebijakan di bidang sosial, politik, dan ekonomi
LATAR BELAKANG
yang secara serentak telah menciptakan kesempatan sekaligus menim- bulkan
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat
tantangan tersendiri bagi instansi pemerintah memasuki dunia global. Dengan
terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan
demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa suatu instansi dapat bertahan apabila
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek
berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dengan didukung sistem pengen- dalian
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar
manajemen yang baik.
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah
Konsep balanced scorecard mulai diperkenalkan pada awal tahun 1990 di
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor
Amerika Serikat oleh David P. Norton dan Robert Kaplan melalui suatu riset
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan
tentang pengukuran kinerja dalam organisasi masa depan. Balanced scorecard
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014
terdiri atas dua kata, yaitu balanced (berimbang) dan scorecard (kartu skor). Kata
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).
berimbang (balanced) dapat diartikan sebagai kinerja yang diukur secara
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan
berimbang dari dua sisi, yaitu sisi keuangan dan non-keuangan. Pengukuran
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di pasar modal. Perusahaan yang
tersebut mencakup rentang waktu jangka pendek dan jangka panjang, serta
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melibatkan bagian internal dan eksternal. Di sisi lain, pengertian kartu skor
(scorecard) adalah suatu kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja,
baik untuk kondisi sekarang atau pun untuk perencanaan di masa yang akan datang
guna mencapai tujuan. Pengukuran tersebut perlu menggunakan strategi yang dapat
menilai dan mengukur kinerja secara efektif dan komprehensif, sehingga
penerapan konsep balanced scorecard sebagai salah satu alternatif yang mampu
membantu suatu instansi atau organisasi dalam menentukan strategi
pengukurannya. Pada umumnya, pengukuran kinerja pada perusahaan masih
menggunakan pengukuran keuangan atau financial perspective (Singgih et al.,
2001: 48).
Dengan hanya mengukur aspek keuangan saja, sebuah lembaga pemerintah seperti Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Pemerintah
Kabupaten Bogor tidak akan mengetahui seberapa besar pengaruh aspek nonkeuangan, sedangkan aspek tersebut sangat berpengaruh pada efektifitas dan
produktifitas perusahaan. Oleh karena itu, Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan, dan Aset Pemerintah Kabuapten Bogor perlu menerapkan balanced
scorecard agar dapat menilai kinerja secara lebih komprehensif, tidak hanya dari
aspek keuangan saja, tetapi dari berbagai perspektif yang ada dalam balanced
scorecard agar manajer dan karyawan lebih termotivasi untuk meningkatkan
kinerjanya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan
permasalahan mengenai bagaimana penerapan balanced scorecard sebagai alat
ukur kinerja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset di Kabupaten Bogor.
TINJAUAN TEORITIS

1. Pengertian Kinerja
Penilaian kinerja merupakan hal esensial bagi perusahan (Ciptani, 2000: 21).
Definisi kinerja menurut Wirawan (2009: 5) adalah keluaran yang dihasilkan oleh
fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau profesi dalam waktu
tertentu. Di sisi lain, kinerja menurut Bastian (2005: 274) adalah gambaran
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan
sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.” Menurut Moeheriono
(2009: 60), kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,
visi,dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu
organisasi.
2. Pengukuran Kinerja
Menurut Mulyadi (2001: 415), pengukuran kinerja adalah penentuan secara
periodik efektivitas operasioanal suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapakan sebelum- nya.
Dally (2010: 56) mendefinisikan pengukuran kinerja sebagai tindakan peng-
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ukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada
ANALISA PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), PRICE TO BOOK VALUE
dalam perusahaan, sedangkan Poureisa et al. (2003: 974) menyatakan bahwa:
(PBV), EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN
In traditional performance measurement approach, the most important
TINGKAT INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM PT HANJAYA MANDALA
goals of evaluation is performance measurement while modern
SAMPOERNA TBK PERIODE 2010-2016
approach has focused on evaluated growth and development
capacity.”
Pentingnya pengukuran kinerja dalam manajemen perusahaan ini, juga ditekankan
Vivi Jayanti
oleh Zizlavsky (2014: 211) yaitu:
Yustinus Rawi Dandono
The old adage says: You can not manage what you don’t measure. This
Dosen STIE Bhakti Pembangunan
is especially true for innovations, where it is absolutely necessary to
bring focus, intelligibility and discipline, particularly to the initial,
inventive phase of the innovative process. Innovation is a continuous
ABSTRAK
process.
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
Beberapa literatur menyebutkan bahwa tujuan pengukuran kinerja tidak
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini
hanya untuk melihat bagaimana kinerja suatu perusahaan berjalan, tetapi juga
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya
dapat membuat perusahaan tersebut memiliki kinerja yang lebih baik, seperti yang
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.
dikatakan oleh Kairu et al. (2013: 81) bahwa:
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA),
The purpose of measuring performance is not only to know how a
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan
business is performing, but also to enable it to perform better.
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil
Pendapat ini menunjukkan bahwa tujuan pengukuran kinerja tidak hanya untuk
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to
mengetahui bagaimana kinerja bisnis, tetapi juga menjadikan bisnis itu mampu
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER)
memiliki kinerja lebih baik.
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
3. Tujuan Pengukuran Kinerja
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh
Secara umum, tujuan pengukuran kinerja sektor publik adalah sebagai
variabel lain di luar model.
berikut (Halim, 2003: 208):
a. Untuk menghasilkan informasi yang akurat dan valid berhubungan dengan
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to Equity
perilaku dan kinerja organisasi atau perusahaan.
Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham
b. Mengkomunikasikan strategi secara lebih mantap.
c. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian
karyawan secara maksimum.
PENDAHULUAN
d. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan
LATAR BELAKANG
menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat
terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan
4. Konsep Pengukuran Kinerja Tradisional
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek
Konsep pengukuran tradisioanal sering digunakan perusahaan karena
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar
mudah dalam melakukan penilaiannya. Menurut Mulyadi dan Setiawan (1999),
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah
ukuran keuangan tidak dapat menggambarkan kondisi riil perusahaan di masa lalu
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor
dan tidak mampu menuntun sepenuhnya perusahaan ke arah yang lebih baik, serta
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan
hanya berorientasi jangka pendek. Lebih jauh, sistem pengukuran tradisional yang
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014
digunakan selama ini kurang menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).
mengukur dan mengelolah semua kompetensi yang memicu keunggulan kompetiBagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan
tif organisasi bisnis (Giri, 1998). Pengukuran kinerja yang menitikberatkan pada
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di pasar modal. Perusahaan yang
sektor keuangan saja kurang mampu mengukur kinerja harta tak tampak (intangi-
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ble assets) dan harta intelektual (sumber daya manusia) perusahaan (Hanuman &
Kiswara, 2011: 3).
5. Visi, Misi, dan Strategi
Menurut Wibisono (2006: 43). visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu organisasi pada masa
yang akan datang. Drucker (2000:87) menyatakan bahwa misi adalah pernyataan
apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya untuk memberikan
petunjuk garis besar cara pencapaian visi. Saujana (2000: 1) menerangkan bahwa
visi tidak dapat dituliskan secara lebih jelas untuk menerangkan rincian
gambarannya, sedangkan misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus
dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi. Misi perusahaan
adalah tujuan dan alasan mengapa perusahaan itu ada. Misi juga akan memberikan
arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan (Saujana, 2000: 1).
Menurut Lynch (2006: 50-51), strategi merupakan pola atau rencana perusahaan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip secara umum untuk mencapai misi
yang dicanangkan perusahaan, serta bagaimana perusahaan memilih jalur yang
spesifik untuk mencapai misi tersebut. Balance scorecard (BSC) lebih mampu
menjabarkan visi organisasi ke dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran strategis
yang saling kait mengait menuju ke pencapaian visi dan misi organisasi (Irsutami
& Ramadhani, 2011: 13).
6. Balanced Scorecard
Menurut Sumarsan (2010: 219), BSC adalah sebuah perencanaan strategi dan
sistem manajemen yang digunakan secara luas, baik di dalam organisasi yang
berorientasi laba maupun nirlaba di seluruh dunia dalam kegiatan-kegiatan usahanya untuk menyelaraskan visi dan strategi organisasi, meningkatkan komunikasi internal dan eksternal, dan mengawasi kinerja organisasi sesuai dengan tujuan
strategik perusahaan. Kaplan dan Norton (2000: 7) menyatakan bahwa BSC merupakan suatu metode penilaian yang mencakup empat perspektif untuk mengukur
kinerja perusahaan, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, bisnis internal, dan
pembelajaran dan pertumbuhan. Khaton dan Farouq (2014: 112) menyimpulkan
bahwa:
The balanced scorecard is both a performance measurement and
management tool that enables the organizations to clarify their vision
and strategy and translate them into achievement. It focuses both the
financial and non-financial aspects of a company's strategy and
discusses cause and effect relationship that drives business achievement.
BSC menutup lubang yang ada di sebagian besar sistem manajemen, yaitu
kurangnya proses sistematis untuk melaksanakan dan memperoleh umpan balik
sebuah strategi (Sipayung, 2009: 13). Salah satu sistem pengukuran kinerja yang
dapat menggambarkan secara komprehensif adalah BSC, karena sistem tersebut
lebih mampu menjabarkan visi organisasi ke dalam tujuan-tujuan dan sasaransasaran strategis yang saling kait mengait menuju pencapaian visi dan misi organisasi (Irsutami & Ramdhaniah, 2011: 1).
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Menurut Mulyadi (2001: 1), konsep BSC adalah sebuah pendekatan terhaANALISA PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), PRICE TO BOOK VALUE
dap strategi manajemen yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton (1990). Hal
(PBV), EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN
tersebut juga disampaikan oleh Giannopoulus et al. (2013: 1) yang menyatakan
TINGKAT INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM PT HANJAYA MANDALA
bahwa:
SAMPOERNA TBK PERIODE 2010-2016
The Balanced Scorecard is a strategic performance management
system used by many companies in the international business environment.
Vivi Jayanti
Pada konsep BSC, tidak hanya aspek keuangan (finance) saja yang menjadi tolok
Yustinus Rawi Dandono
ukur kinerja perusahaan. Tiga aspek pengukuran lain juga diperhitungkan meliputi
Dosen STIE Bhakti Pembangunan
customer, internal business process, dan learning and growth (Kaplan & Norton,
2000: 8). Sinha (2006: 73) menyebutkan bahwa:
The aim of the Balanced Scorecard is to direct, help manage, and
ABSTRAK
change in support of the longer-term strategy in order to manage
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to
performance.
Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga
Bahkan, Binden et al. (2014: 38-44) menyatakan bahwa:
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini
The Balanced Scorecard is used as a measurement tool in order to
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya
measure an organization’s performance in both public and private
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.
sectors to achieve the key business strategies and objectives.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA),
Seperti yang juga disampaikan oleh Awadallah dan Alam (2015: 91-99) yang juga
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan
menegaskan bahwa penggunaan BSC lebih pada pengukuran terhadap kinerja,
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil
strategi manajemen, dan manajemen proyek. Namun, kritik juga diberikan terkait
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to
penerapan BSC yaitu Peck (2004) melakukan observasi bahwa BSC mengubah
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER)
strategi ke dalam pengukuran kinerja yang tangible. Kemudian, Awadallah dan
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh
Alam (2015: 91-99) juga memberikan kritik yang lebih rinci, yaitu BSC tidak
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen
mampu mendiskripsikan parameter key performance indicators (KPI).
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh
BSC sangat tepat diaplikasikan pada perusahaan kecil dan menengah (Small
variabel lain di luar model.
and Medium Enterprises) seperti yang dikatakan oleh Suprapto et al, (2009: 7687) bahwa:
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to Equity
The adoption of four BSC components which are learning and growth;
Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham
mission and vision; customer, and internal business are applicable for
non-financial SMEs’ performance.
BSC merupakan suatu sistem manajemen strategik atau lebih tepat dinamakan
PENDAHULUAN
strategic-based responsibility accounting system yang dapat menjabarkan misi dan
LATAR BELAKANG
strategi organisasi ke dalam tujuan operasional dan tolok ukur kinerja organisasi
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat
tersebut.
terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek
7. Perspektif dalam Balanced Scorecard
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar
Kaplan dan Norton (2000: 7) menjelaskan bahwa BSC meliputi empat
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah
perspektif yaitu:
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor
1. Perspektif Keuangan (financial perspective)
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan
Guinea (2012) menjelaskan apa yang diharapkan oleh penyedia sumber
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014
daya terhadap kinerja keuangan keuangan organisasi, yaitu mayarakat
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).
pembayar pajak. Secara umum, masyarakat mengharapkan uang yang telah
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan
mereka bayarkan dapat digunakan oleh pemerintah secara efesien dan
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di pasar modal. Perusahaan yang
efektif, serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas
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publik. Ada pun konsep indikator kinerja yang ada di dalam perspektif
keuangan adalah: (1) Rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dan (2)
Rasio aktivitas.
2. Perspektif Pelanggan (customer perspective)
Kinerja pada perspektif pelanggan memiliki dampak langsung terhadap
meningkatnya penjualan perusahaan (Himawan & Juarsah, 2005: 82).
Tujuan perspektif pelanggan untuk mengetahui bagaimana pelanggan
melihat organisasi, sedangkan perbedaannya terletak pada siapa yang
mennjadi pelanggan (Mahmudi, 2009). Pada organisasi sektor publik, yang
menjadi pelanggan utama adalah masyarakat pembayar pajak dan masyarakat penguna layanan publik. Untuk melihat tingkat kepuasan pelanggan,
Parasuraman dan Berry (1996) mengembangkan sebuah instru-men yang
dinamakan Service Quality (Servqual) yang mengukur kepuasan dari
beberapa dimensi, antara lain: (1) Wujud fisik yaitu penampilan fisik
seperti: tempat layanan, serta sarana dan prasarana yang dapat dilihat
langsung secara fisik oleh pelanggan, dan (2) Keandalan (reliability) yaitu
kemampuan untuk memberikan layanan yang dijanjikan dengan tepat waktu
dan memuaskan.
3. Perspektif Proses Bisnis Internal (internal business process perspective)
Pada dasarnya, perspektif proses bisnis internal adalah membangun keunggulan organisasi melalui perbaikan proses internal organisasi yang
berkelanjutan (Mahmudi, 2009). Beberapa aspek yang dapat memberikan
gambaran kinerja perspektif ini adalah: (1) Sarana dan Prasarana, dan (2)
Proses.
4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran (learning and growth
perspective)
Dalam organisasi sektor publik, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran
difokuskan untuk menjawab pertanyaan bagaimana organisasi terus melakukan perbaikan dan menambah nilai bagi pelanggan dan stakeholdersnya
(Mahmudi, 2009). Indikator kinerja yang dapat menggambarkan perspektif
ini adalah: (1) Motivasi (rewards and punishment), dan (2) Inovasi.
8. Keunggulan Balanced Scorecard
Balanced scorecard memiliki keunggulan yang menjadikan sistem manajemen strategik dalam manajemen tradisional. Keunggulan pendekatan BSC dalam
sistem perancanaan strategis adalah menghasilkan rencana strategis (Mulyadi,
2001: 18). Keunggulan BSC memiliki karakteristik sebagai berikut: (a) Komprehensif, (b) Koheren, (c) Seimbang, dan (d) Terukur.
METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah case study. Yin (1989) menjelaskan bahwa: Case
study is an empirical inquiry that investigates a contemporary
phenomenon within its real life context when the boundaries between
phenomenon and context are not clearly evident and in which multiple
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source of evidence are used.
ANALISA PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), PRICE TO BOOK VALUE
Metode lain yang digunakan adalah diskriptif, yaitu data yang dikumpulkan beru(PBV), EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN
pa rangkaian kata dan bukan dalam bentuk angka-angka (Moleong, 1996).
TINGKAT INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM PT HANJAYA MANDALA
SAMPOERNA TBK PERIODE 2010-2016
2. Unit Analisis
Menurut Yin (2009: 30), unit analisis adalah komponen yang secara fundamental
berkaitan dengan masalah penentuan apa yang dimaksud dengan kasus dalam
Vivi Jayanti
penelitian yang bersangkutan. Ada pun unit analisis penelitian ini adalah kinerja
Yustinus Rawi Dandono
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kabupaten Sidoarjo.
Dosen STIE Bhakti Pembangunan
3. Model Analisis
Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini digambarkan pada Gambar 1
ABSTRAK
berikut ini.
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 SampoernaBalanced
Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder yang bersumber Scorecar
dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, ReturnPerspektif
on Assets (ROA),
Perspekti
Perspektif
Perspektif
tumbuha
Price to Book
Value (PBV), Earning
(EPS),Bisnis
Debt to Equity Ratio
Per (DER) dan
f
Pelanggaper Share Proses
Pembelajarauji-t, hasil
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan
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
Pengukura
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalahn Kinerja
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.
Gambar 1. Bagan Model Analisis
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to Equity
Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Analisis
Penelitian ini membahas hasil analisis penerapan BSC sebagai alat ukur
PENDAHULUAN
penilaian kinerja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset KabuLATAR BELAKANG
paten Bogor yang memiliki penilaian sangat baik, tetapi organisasi seharusnya
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat
mampu mengetahui apakah pengukuran BSC tersebut dapat membantu manajeterutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan
men dalam pengambilan keputusan supaya bisa mengubah suatu pengukuran
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek
kinerjanya yang memerlukan waktu panjang.
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar
2. Identifikasi Program Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah
Kabupaten Bogor
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor
Program-program yang dijalankan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan
Keuangan, dan Aset Kabupaten Bogor adalah: (a) Rencana Program dan Kegiatan
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014
Dengan Kerangka Pendanaan, dan (b) Program Pembangunan Rencana Strategis
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).
mengacu ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir telah diubah dengan
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di pasar modal. Perusahaan yang
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, yaitu struktur belanja secara runtut dimulai
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dari urusan organisasi, belanja tidak langsung (meliputi: jenis, obyek dan rincian
obyek belanja) dan belanja langsung (meliputi: jenis, obyek, dan rincian obyek
belanja).
3. Hasil Penilaian Kinerja Dinas pendapatan, Pengeloaan Keuangan dan
Aset Kabupaten Bogor
a) Perspektif Keuangan
Rasio Efektivitas (Pendapatan Asli Daerah/PAD)
Ada pun dari rasio efektivitas adalah sebagai berikut:
Dari perhitungan kinerja, rasio efektivitas adalah sebagai berikut:
Rasio Efektivitas =

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Target penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah

Tahun 2017
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) = Rp
2.005.191.397.714 (Tabel 1) Target peneriman PAD yang ditetapkan
berdasarkan potensi riil daerah
= Rp 1.905.993.882.859 (Laporan Realisasi Anggaran)
Rasio Efektivitas

=

Rp 2.005.191.397.714
Rp 1.905.993.882.859

=
1,0520
=
105,20%
Rasio efektivitas pandapatan asli daerah pada tahun 2017 adalah 105,20%.
Tahun 2018
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) = Rp
2.349.729.13.668 (dalam Laporan Realisasi Anggaran)
Target peneriman PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah
= Rp 2.284.511.936.806 (dalam laporan Realisasi Anggaran)
Rasio Efektivitas

=

Rp 2.349.729.138.668
Rp 2.284.511.936.806
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=
1,0285
ANALISA PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), PRICE TO BOOK VALUE
=
102,85%
(PBV), EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN
TINGKAT INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM PT HANJAYA MANDALA
Rasio efektivitas pandapatan asli daerah pada tahun 2018 adalah 102,85%.
SAMPOERNA TBK PERIODE 2010-2016
Vivi Jayanti
Yustinus Rawi Dandono
Tabel 1. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Dosen STIE Bhakti Pembangunan
Tahun
Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
2017
105,20%
ABSTRAK
2018
102,85%
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
Sumber: Data diolah (2018).
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya
Dari tabel di atas diketahui bahwa pada Rasio Efektivitas Pendapatan Asli
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.
Daerah dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan dari 105,20%
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA),
menjadi 102,85%.
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
Rasio Aktivitas
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to
Ada pun perhitungan rasio aktivitas menggunakan perhitungan berikut:
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER)
1.
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan
tingkat
inflasi tidak berpengaruh
Total belanja
rutin
signifikan. Nilai
Adjusted
R
Square
adalah
0,858,
hal
ini
berarti
85.8%
variabel dependen
Rasio belanja terhadap APBN =
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan
sisanya
14,2%
dijelaskan oleh
Total APBD
variabel lain di luar model.
2.
Total belanja pembangunan

Kata kunci: Rasio
Return
on Assets,
Priceterhadap
to BookAPBN
Value, Earning
per Share, Debt to
belanja
pembangunan
=
Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham
Total APBD

Equity

Ada pun perhitungannya adalah sebagai berikut:
PENDAHULUAN
Tahun 2017
LATAR BELAKANG
1. Rasio belanja terhadap APBN
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat
Total belanja rutin
=
Rp 926.929.625.425
terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan
Total APBD
=
Rp 2.093.437.864.285
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
Rp 926.929.625.425
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah
Rasio belanja terhadap APBN =
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
Rp 2.093.437.864.285
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).
=
0,4425
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan
=
44,25%
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di pasar modal. Perusahaan yang
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2. Rasio belanja pembangunan terhadap APBN
Total belanja pembangunan
Total APBD
Rasio belanja pembangunan
terhadap APBN

Tahun 2018
1. Rasio belanja terhadap APBN
Total belanja rutin
Total APBD

=
=
=

RP 1.259.885.171.556
Rp 2.093.437.864.285
RP 1.259.885.171.556
Rp 2.093.437.864.285

=

0,6082

=

60,82%

=

Rp 1.103.333.525.036

=

Rp 2.565.342.909.483

Rasio belanja terhadap APBN =
=
=

Rp 1.437.354.170.928
Rp 2.565.342.909.483
0,5603
56,03%

2. Rasio belanja pembangunan terhadap APBN
Total belanja pembangunan

=

Rp 26.689.328.497

Total APBD

=

Rp 32.561.060.064

Rasio belanja pembangunan
terhadap APBN

=

Rp 26.689.328.497
Rp 32.561.060.064

=

0,8196

=

81,96%
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Tabel 2. Rasio Aktivitas
ANALISA PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), PRICE TO BOOK VALUE
Tahun Rasio belanja terhadap APBN Rasio belanja pembangunan
(PBV), EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN
terhadap APBN
TINGKAT INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM PT HANJAYA MANDALA
2017
44,25%
60,82%
SAMPOERNA TBK PERIODE 2010-2016
2018
56,03%
81,96%
Sumber: Data diolahan Peneliti, 2018
Vivi Jayanti
Dari Tabel 2 tersebutYustinus
di atas dapat
Rawidiketahui
Dandonobahwa pada tahun 2017, rasio
belanja terhadapDosen
APBNSTIE
sebesar
44,25%
dan rasio belanja pembangunan
Bhakti
Pembangunan
terhadap APBN sebesar 60,82%. Pada tahun 2018, rasio belanja terhadap
APBN sebesar 56,03% dan rasio belanja pembangunan terhadap APBN
sebesar 81,96 %.
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to
b) Perspektif
Book Value,
EarningPelanggan
per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga
1)
Wujud
Fisik
(tangibles)
saham PT Hanjaya Mandala
Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini
Wujud
Fisik
(tangibles)
penampilan
fisik seperti:
tempatPTlayanadalah data sekunder yang bersumberadalah
dari laporan
keuangan
per kuartal
Hanjaya
an,
sarana,
dan
prasarana
yang
dapat
dilihat
langsung
secara
fisik
oleh
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.
pelanggan.
daerah
melalui
Pendapatan,
Hasil penelitian
iniPemerintah
menunjukkan
bahwa
secara Dinas
serempak,
Return onPengelolaan
Assets (ROA),
Keuangan,
dan
Aset
Kabupaten
Bogor
mengembangkan
depo-depo
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan
membayar
pajak.
tingkat inflasiuntuk
memiliki
pengaruh
signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil
2)
Keandalan
(reliability)
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to
(reliability)
yaitu kemampuan
layanan
Book Value Keandalan
(PBV), Earning
per Share
(EPS), dan untuk
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dan
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berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh
yang
dijalankan
oleh adalah
Dinas 0,858,
Pendapatan,
dan
signifikan. Nilai
Adjusted
R Square
hal ini Pengelolaan
berarti 85.8%Keuangan,
variabel dependen
Aset
Kabupaten
Bogor,
yaitu:
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh
1. luar
Program
variabel lain di
model.Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan memberikan dukungan terhadap kelancaran
sertaon
keberhasilan
dalam
layanan
administrasi
perkantoran.
Kata kunci: Return
Assets, Price
to Book
Value,
Earning per
Share, Debt to Equity
2. Program
Peningkatan
Sarana
dan Prasarana Aparatur
Ratio,
Tingkat
Inflasi, Harga
Saham
Merencanakan pengadaan dan kenaikan fungsi sarana dan prasarana
pendukung.
3. Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
PENDAHULUAN
Program ini bertujuan meningkatkan disiplin aparatur dalam melakLATAR BELAKANG
sanakan
ruang mengalami
lingkup tugas
pokok dan yang
fungsi.sangat pesat
Perkembangan
pasarpekerjaan
modal didalam
Indonesia
peningkatan
Program Peningkatan
Kapasitasregulasi
SumberdiDaya
Aparatur
terutama setelah4.pemerintah
melakukan berbagai
bidang
keuangan dan perbankan
Program
ini
bertujuan
untuk
meningkatkan
kapasitas
daya efek
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwasumber
perdagangan
di lingkungan
Satuan
Kerja
Perangkat
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(SKPD) Dinas
dapat memberikan manusia
return yang
cukup tinggi
serta
dapat
memberikan
kontribusi
yang besar
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan,
dan
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dalam
segala aspek
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya
jumlah
yang
berkaitan
dengan
pelaksanakan
tugas
dan
tanggung
jawabnya.
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor
5. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian
identification (SID)
sepanjang
2016. Jumlah
tersebut lebih
besar
dibandingkan
pertumbuhan
Kinerja
dan
Keuangan
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014
Program
ini bertujuan untuk memudahkan dalam pelaporan capaian
sebanyak 365.303 SID
(Bisnis.com).
kinerja
keuangan.
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan
6. Program
dan Pengembangan
Keuangan
modal usaha salah
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dengan menjual
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Perusahaan yang
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ANALISIS PENERAPAN BALANCE SCORECARD (JOHAN MAULANA)

175-178

Program ini bertujuan untuk pengelolaan keuangan yang sudah ditentukan.
c) Proses Bisnis Internal
1. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana adalah variabel yang menggambarkan kondisi
infrastruktur yang dimiliki dalam mendukung kegiatan internal organisasi. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kabupaten Bogor antara lain:
i. Rumah Dinas
Rumah dinas ditempati untuk Kepala Dinas dan pegawai Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kabupaten Bogor.
ii. Kantor
Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset digunakan untuk melakukan kegiatan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset.
iii. Mendirikan depo-depo di luar area, seperti: mal dan samsat.
2. Proses
Proses dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kemampuan pegawai atas
suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan dalam memberikan layanan
publik. Kemampuan pegawai atas suatu rangkaian pekerjaan yang
dilakukan dalam memberikan layanan kepada masyarakat antara lain:
i. Mengoptimalisasi tenaga kerja fungsional yang ada.
ii. Memperbarui kualitas sumber daya manusia terkait dengan arah
strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset
Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan dalam rangka memudahkan dalam perwujudan visi.
iii. Penyusunan sistem informasi data yang dapat memberikan gambaran nyata pada tingkat lapangan dengan akurasi data dan keterbaruan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
d) Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
1. Motivasi (rewards and punishment)
Motivasi (rewards and punishment) menggunakan tingkat kepuasan
pegawai atas kebijakan-kebijakan yang diambil manajemen dalam
menjalankan organisasi. Inisiatif-inisiatif strategi atau kebijakan umum
dalam perspektif ini di antaranya adalah peningkatan kompetensi dan
produktifitas sumber daya manusia aparatur, budaya yang transparan dan
akuntabel, serta dukungan sarana dan prasarana fisik maupun non- fisik
yang memadai.
2.

Inovasi
Inovasi dalam proses penciptaan nilai tambah bagi pelanggan merupakan salah satu proses kritikal, yaitu efisiensi, efektifitas, dan ketepatan
waktu dari proses inovasi ini akan mendorong terjadinya efisiensi biaya
pada proses penciptakaan nilai bagi pelanggan.
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i. Meningkatkan infrastruktur pendukung pelaksanaan tugas antara
ANALISA PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), PRICE TO BOOK VALUE
lain penyesuaian Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Pedoman
(PBV), EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN
Umum, serta sistem dan prosedur tentang pajak dan retribusi daerah.
TINGKAT INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM PT HANJAYA MANDALA
ii. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme personal Dinas PendaSAMPOERNA TBK PERIODE 2010-2016
patan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset.
iii. Meningkatkan sarana dan prasarana yang representatif dalam rangka
memberikan layanan.
Vivi Jayanti
iv. Deregulasi dan debirokratisasi dalam bidang pelayanan perijinan.
Yustinus Rawi Dandono
Dosen STIE Bhakti Pembangunan
KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan
ABSTRAK
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to
bahwa:
Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga
a) Berdasarkan perspektif keuangan kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini
Keuangan, dan Aset Kabupaten Bogor dengan menggunakan rasio efektiadalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya
fitas pada tahun 2017 mengalami penurunan pada tahun 2018, sedangkan
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.
rasio aktivitas belanja rutin pada tahun 2017 mengalami kenaikan pada tahun
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA),
2018 dan rasio aktivitas belanja pembangunan pada tahun 2017 juga
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan
mengalami kenaikan pada tahun 2018.
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil
b) Berdasarkan perspektif pelanggan, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapenelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to
patan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kabupaten Bogor sudah mampu
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER)
mengoptimalkan layanan untuk membantu masyarakat dan memberikan
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh
layanan melalui program-program pioritas pembangunan yang dijalankan
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen
oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset, yaitu membangun
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh
depo-depo pembayaran pajak.
variabel lain di luar model.
c) Berdasarkan perspektif proses bisnis internal, kemampuan organisasi untuk
meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan secara efektif dan tepat
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to Equity
waktu, serta meningkatkan kemampuan organisasi supaya bisa menciptakan
Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham
kepercayaan.
d) Berdasarkan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kabupaten Bogor telah menjalankan proses
PENDAHULUAN
operasionalnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Peme- rintah
LATAR BELAKANG
Kabupaten Bogor.
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat
2. Saran
terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang diberikan dari
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek
hasil penelitian ini adalah:
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar
a) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kabupaten Bogor
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah
sebaiknya menerapkan sistem penilaian kinerja dengan menggunakan
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor
Balanced Scorecard yang meliputi empat perspektif, yaitu perspektif
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan
keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertuminvestor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014
buhan.
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).
b) Penilaian kinerja yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan KeuBagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan
angan, dan Aset Kabupaten Bogor hendaknya diawasi secara aktual dan
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di pasar modal. Perusahaan yang
terperinci.
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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

