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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari variabel Current 

Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Return On Assets (ROA) dan Price to Book Value (PBV) 
terhadap Harga Saham PT Bank Central Asia Tbk periode 2011 – 2019 per kuartal baik secara 
parsial maupun secara simultan. Hasil pada pengujian secara parsial (t) yaitu Current Ratio (CR) 
memiliki hasil – t hitung > - t tabel ( – 0,638 > - 2,03951) dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 
(0,528 > 0,05) maka H1 ditolak. Debt to Equity Ratio (DER) denga hasil – t hitung lebih kecil dari 
– t tabel (-6,542 < -2,03951) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) maka H2 

diterima. Return On Assets (ROA) memiliki hasil t hitung lebih kecil dari t tabel (1,382 < 2,03951) 
dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,177 > 0,05) maka H3 ditolak. Price to Book Value 
(PBV) memiliki hasil t hitung lebih besar dari t tabel (8,578 > 2,03951) dan nilai signifikan lebih 
kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) maka H4 diterima. 

Untuk hasil simultan (Uji F) variabel CR, DER, ROA, dan PBV memiliki hasil yang 
berpengaruh dan signifikan secara parsial dengan hasil F hitung lebih besar dari F tabel (105,336 
> 2,68) dan tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) maka H5 diterima. Variabel-
variabel tersebut mampu meprediksikan variabel independen berdasarkan Uji Determinasi sebesar 
92,3% dan sisanya 7,7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar keempat variabel tersebut. 

 
Kata kunci : Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Return On 

Assets (ROA), Price to Book Value (PBV),dan Harga Saham. 
 
 

 
1. PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 
 Di era modernisasi saat ini, banyak investor yang menginvestasikan dana mereka ke pasar 
modal. Namun, ditengah ketidakstabilan dan ketidakpastian ekonomi yang sedang terjadi, para 
investor harus lebih cermat dan tepat dalam memilih saham perusahaan yang sesuai untuk 
berinvestasi. Pasar modal merupakan salah satu alternatif dalam berinvestasi karena bersifat jangka 
panjang. Salah satu rekomendasi perusahaan yang sesuai saat ini adalah sektor perbankan. Saham 
sektor perbankan merupakan saham yang dapat dikategorikan kedalam saham defensif. Maksud 
dari saham defensif adalah perusahaan yang mampu mempertahankan nilainya pada masa resesi 
(Irsan, 2014:192). 

 Dalam menentukan perusahaan, investor juga dapat mempertimbangkan beberapa analisis 
diantaranya adalah analisis fundamental. Menurut Tjiptono dan Handy (2015:149), Analisis 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

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

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

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

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

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

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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fundamental adalah analisis yang berbasis pada berbagai data riil untuk mengevaluasi atau 
memproyeksikan nilai suatu saham. Analisis fundamental merupakan salah satu cara untuk 
melakukan penilaian saham dengan mempelajari dan mengamati berbagai indikator yang terkait 
dengan kondisi makro ekonomi dan kondisi suatu perusahaan hingga berbagai indikator keuangan 
dan manajemen perusahaan. 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Current Ratio (CR) berpengaruh terhadap Harga Saham PT Bank Central Asia Tbk 
periode tahun 2011-2019, Per Kuartal ? 

2. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap Harga Saham PT Bank Central 
Asia Tbk periode tahun 2011 – 2019, Per Kuartal ? 

3. Apakah Return On Assets (ROA) berpengaruh terhadap Harga Saham PT Bank Central 
Asia Tbk periode tahun 2011 – 2019, Per Kuartal ? 

4. Apakah Price to Book Value (PBV) berpengaruh terhadap Harga Saham PT Bank Central 
Asia Tbk periode tahun 2011 – 2019, Per Kuartal ? 

5. Apakah Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Return On Assets (ROA), dan 
Price to Book Value (PBV) berpengaruh secara bersamaan terhadap Harga Saham PT Bank 
Central Asia Tbk periode tahun 2011 – 2019, Per Kuartal ? 
 
 

2. LANDASAN TEORI 
Kajian Pustaka 
Fungsi Pasar Modal 

a. Fungsi Likuiditas 
 Pasar modal memiliki fungsi likuiditas karena pasar modal menyediakan dana yang 
dibutuhkan dengan memfasilitasi transfer modal tidak likuid (modal yang belum 
diinvestasikan) oleh pihak yang memiliki kelebihan modal kepada pihak yang 
membutuhkan modal.  

b. Fungsi Pembiayaan 
 Pasar modal juga menyediakan alternatif pendanaan dan sumber pembiayaan jangka 
panjang bagi perusahaan yang membutuhkan dengan cara mengerahkan dana dari 
masyarakat yang membeli instrumen pasar keuangan di pasar modal.  

c. Fungsi Alternatif Investasi 
 Pasar modal menyediakan wahana untuk alternatif investasi bagi masyarakat selain 
investasi di bidang properti, emas, valuta asing, dan sebagainya.  

d. Tabungan Publik (Public Saving) 
 Pasar modal meyediakan pembiayaan bagi kegiatan usaha melalui penghimpunan dana 
masyarakat 

e. Fungsi Distribusi/Pemerataan Pendapatan 
Pasar modal memungkinkan pemerataan pendapatan di masyarakat. Dengan membeli 
instrumen di pasar modal seperti saham atau obligasi, investor dapat memperoleh 
pendapatan berupa deviden (untuk saham) dan pendapatan tetap atau bunga (untuk obligasi) 
karena pasar modal memungkinkan investor untuk menyimpan dan memelihara aset dengan 
depresiasi dan risiko yang lebih rendah. 

f. Fungsi Kesejahteraan 

ANALISIS PENGARUH CURRENT RATIO, (YUSTINUS RAWI DANDONO, PIPI HENI NURHIDAYAH) 
2-20



 

 
 

 Pasar modal berfungsi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas karena 
pasar modal menyediakan sumber pembiayaan bagi peningkatan kinerja dan 
pengembangan dunia usaha sehingga meningkatkan produktivitas dalam skala yang lebih 
besar. 

g. Fungsi Indikator Ekonomi 
 Pasar modal menjadi indikator tren ekonomi suatu negara. Indikator domestic bruto. Pasar 
modal memberikan kontribusi pada produk domestik bruto. Pergerakan dan perkembangan 
di pasar modal menunjukkan kapitalisasi pasar dan aktivitas perdagangan serta kondisi 
ekonomi suatu negara.  

h. Fungsi Kontrol Sosial 
 Pasar modal memberikan akses kontrol sosial melalui prinsip tranparansi/keterbukaan 
informasi (disclosure principle) yang menjadi napas dari pasar modal. Keterbukaan 
informasi ini tidak hanya berpengaruh pada pengelolaan perusahaan, melainkan juga pada 
profesionalisme dan persaingan usaha yang sehat. 

i. Fungsi Public Participation/Ownership 
 Pasar modal memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi memiliki saham 
perusahaan yang go public. Dengan membeli saham go public,  masyarakat diberi 
kesempatan untuk memiliki perusahaan sehingga pasar modal memungkinkan penyebaran 
pemilikan perusahaan pada lapisan masyarakat tertentu. 

 
Jenis Pasar Modal 

1. Pasar Perdana (Primary Market) 
2. Pasar Sekunder (Secondary Market) 

 
Laporan Keuangan 

Laporan keuangan mencerminkan wujud tanggung jawab manajemen perusahaan kepada 
pihak intern maupun ekstern mengenai kinerja perusahaan selama satu periode (Putu dan Suryana, 
2013). Informasi yang tersaji dalam laporan keuangan biasanya belum dapat sepenuhnya 
digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan akan menghasilkan 
informasi yang optimal jika telah dilakukan analisis lanjutan seperti analisis rasio keuangan. 
Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui baik atau tidaknya kinerja perusahaan pada periode 
berjalan. 
Menurut Sugiyono (2016:2) para pengguna laporan keuangan antara lain : 

1. Pihak Internal 
a. Pihak Manajemen, berkepentingan langsung dan sangat membutuhkan informasi 

keuangan untuk tujuan pengendalian (controlling), pengkoordinasian (coordinating), 
dan perencanaan (planning) suatu perusahaan. 

b. Pihak Pemilik Perusahaan, dengan menganalisa laporan keuangannya pemilik dapat 
menilai berhasil atau tidaknya manajemen dalam memimpin perusahaan. 

 
2. Pihak Eksternal 

a. Investor, memerlukan informasi laporan keuangan dalam rangka penentuan kebijakan 
penanaman modalnya. Bagi Investor yang penting adalah tingkat imbalan hasil 
(return) dari modal yang telah atau akan ditanam dalam suatu perusahaan tersebut. 
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b. Kreditur, mereka merasa berkepentingan terhadap pengembalian/pembayaran kredit 
yang telah diberikan kepada perusahaan. Mereka perlu mengetahui kinerja keuangan 
jangka pendek (likuiditas), dan profitabilitas perusahaan. 

c. Pemerintah, informasi ini sangat berguna untuk tujuan pajak dan juga oleh lembaga 
yang lain seperti statistik dan lain-lain 

d. Karyawan, berkepentingan dengan laporan keuangan dari perusahaan dimana mereka 
bekerja, karena sumber penghasilan mereka tergantung pada perusahaan yang 
bersangkutan. 

 
Saham 

Saham (stock) dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang 
atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas 
yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan 
surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar pernyataan yang 
ditanamkan di perusahaan tersebut (Tjiptono dan Handy, 2015: 5). Menurut Musdalifah 
(2015:76) saham merupakan tanda bukti penyertaan atau kepemilikan investor individual atau 
investor institusional atau trader atau investasi atau sejumlah dana yang diinvestasikan dalam 
suatu perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa saham merupakan surat pernyataan atau 
kepemilikan dari seorang Investor yang tujuannya sebagai tanda bukti kepemilikan atas 
perusahaan yang menerbitkan saham. 

 
Jenis Saham 

Dalam perdagangan yang ada di Bursa Efek, instrumen saham merupakan surat berharga 
yang paling dominan diperdagangan. Menurut Darmaji jenis-jenis saham dibedakan berdasarkan 
sudut pandang, antara lain (Musdalifah, 2015:77): 

a. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim 
1) Saham Biasa (common stock) 

Saham biasa merupakan saham yang memiliki hak klaim berdasarkan laba atau rugi 
yang diperoleh perusahaan. Bila terjadi likuidasi, pemegang saham biasa yang 
mendapatkan prioritas paling akhir dalam pembagian deviden dari penjualan asset 
perusahaan.  

2) Saham Preferen (preferred stock) 
Saham preferen merupakan saham dengan bagian hasil yang tetap dan apabila 
perusahaan mengalami kerugian maka pemegang saham preferen akan mendapatkan 
prioritas utama dalam pembagian hasil penjualan aset. Saham preferen mempunyai 
sifat gabungan antara saham biasa dan obligasi. Ditinjau dari peralihan 

3) Saham Atas Unjuk (bearer stock) 
Pada saham atas unjuk tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan 
dari satu investor ke investor lainnya. Secara hukum, siapapun yang memegang saham 
ini, maka akan diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam RUPS. 

4) Saham Atas Nama (registered stock) 
Saham atas nama merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya,  
dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

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

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

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

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

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

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

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan 
sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum 
didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga 
dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban 
yang empiris (Sugiyono, 2019:99). Adapun hipotesis penelitian adalah sebagai berikut: 

 
2.4.1. Pengaruh Current Ratio (CR) Terhadap Harga Saham 

Ha1 : Current Ratio (CR) memiliki pengaruh dan signifikan terhadap harga saham PT Bank 
Central Asia Tbk periode 2011 – 2019 per kuartal. 

2.4.2. Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Harga Saham 
Ha2 : Debt to Equity Ratio (DER) memiliki pengaruh dan signifikan terhadap harga saham 

PT Bank Central Asia Tbk periode 2011 – 2019 per kuartal. 
2.4.3. Pengaruh Return On Assets (ROA) Terhadap Harga Saham 

Ha3 : Return On Assets (ROA) memiliki pengaruh dan signifikan terhadap harga saham PT 
Bank Cntral Asia Tbk periode 2011 – 2019 per kuartal. 

2.4.4. Pengaruh Price to Book Value (PBV) Terhadap Harga Saham 
Ha4 : Price to Book Value (PBV) memiliki pengaruh dan signifikan terhadap harga saham 

PT Bank Central Asia Tbk periode 2011 – 2019 per kuartal. 
2.4.5. Pengaruh Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Return On Assets (ROA), 

dan Price to Book Value (PBV) Terhadap Harga Saham 
Ha5 : Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Return OOn Equity (ROA), dan Price 

to Book Value (PBV) memiliki pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap harga 
saham PT Bank Central Asia Tbk periode 2011 – 2019 per kuartal.  

 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pembahasan 
Analisis Statistik Deskriptif 

Pada tabel terdapat statistik deskriptif yang menunjukkan nilai minimum, nilai maksimum, 
mean (nilai rata-rata) dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian, baik variabel 
dependen maupun variabel independen yang dihitung berdasarkan data yang diperoleh yang diolah 
menggunakan aplikasi SPSS 23.0 version. Adapun hasil data analisis statistik deskriptifnya antara 
lain: 
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Tabel  3.1 
Analisis Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximu

m Mean Std. 
Deviation 

Current Ratio 36 .20 .39 .2697 .05715 
Debt to Equity 
Ratio 

36 4.20 8.14 5.9422 1.34906 

Return On Assets 36 .58 3.13 1.8317 .87139 
Price to Book 
Value 

36 3.17 5.02 4.1003 .47534 

Harga Saham 36 6950 33425 15456.94 7418.742 
Valid N (listwise) 36     

Sumber: Hasil Output dari SPSS 23.0 (data diolah) 
 

Berdasarkan hasil Tabel dapat dijelaskan bahwa antar variabel memiliki nilai minimum, 
nilai maksimum, mean dan stardar deviasi sebagai berikut: 

1. Variabel Current Ratio (CR) memiliki hasil nilai minimum sebesar 0,20 kali, nilai 
maksimum sebesar 0,39 kali. Sementara untuk mean hasil olah data diperoleh sebesar 
0,2697 dan standar deviasi dari current ratio sebesar 0,05715. 

2. Variabel Debt to Equity Ratio (DER) memiliki nilai minimum sebesar 4,20 kali dan nilai 
maksimum sebesar 8,14 kali. Sementara untuk mean (nilai rata-rata) sebesar 5,4922 dan 
standar deviasi sebesar 1,34906. 

3. Variabel Return On Assets (ROA) memiliki hasil nilai minimum sebesar 0,58% dan nilai 
maksimum sebesar 3,13%. Sedangkan untuk nilai rata-rata (mean)  sebesar 1,8317 dan nilai 
standar deviasi sebesar 0,87139. 

4. Variabel Price to Book Value (PBV) memiliki nilai minimum sebesar 3,7 kali dan nilai 
maksimum sebesar 5,02 kali. Sementara nilai rata-rata (mean) sebesar 4,1003 dan nilai 
standar deviasi sebesar 0,47534. 

5. Variabel Harga Saham memiliki hasil nilai minimum sebesar Rp6.950 dan nilai maksimum 
sebesar Rp33.425. Sementara untuk nilai rata-rata (mean) sebesar 15456,94 dan nilai 
standar deviasi sebesar 7418,742. 
 

Hasil Uji Normalitas 
Uji normalitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

memiliki distribusi normal atau tidak antara variabel dependen dengan variabel independen. Jika 
pengujian ini dilanggar dan tidak memenuhi asumsi maka data yang digunakan untuk uji statistik 
tidak valid atau tidak layak digunakan dalam penelitian. Uji normalitas yang digunakan dalam 
penlitian ini dengan melihat hasil output SPSS 23.0 dari  gambar grafik plot di bawah ini. 
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Gambar 3.1 
Hasil Uji Normalitas 

 
Sumber: Output SPSS 23.0 (data diolah) 

 
Berdasarkan Gambar 2 hasil dari uji normalitas P-Plot nampak bahwa data masih menyebar 

disekitar garis diagonal dan titik-titik mengikuti garis diagonalnya. Maka Gambar di atas dapat 
disimpulkan bahwa model regresi valid dan layak digunakan dalam penelitian serta memenuhi 
asumsi uji normalitas. 
 
Hasil Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki masalah 
multikolinieritas atau tidak. Jika terjadi masalah multikolinieritas antar variabel maka data yang 
digunakan dalam penelitian akan memiliki nilai korelasi sama dengan nol. Hasil uji 
multikolinieritas pada penelitian ini melihat hasil VIF dan Tollerance dari Tabel yang diolah 
menggunakan SPSS 23.0 dibawah ini. 
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Tabel 3.2 
Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficient
s t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 
Error Beta Toleran

ce VIF 

1 (Constant) 18950.88
2 

3260.90
4  5.812 .000   

Current 
Ratio 

-
12275.14

4 

19237.1
00 -.095 -.638 .528 .101 9.932 

Debt to 
Equity 
Ratio 

-5116.797 782.151 -.930 -
6.542 .000 .109 9.151 

Return On 
Assets 561.526 406.358 .066 1.382 .177 .970 1.031 

Price to 
Book 
Value 

7119.897 830.026 .456 8.578 .000 .782 1.279 

a. Dependent Variable: Harga Saham 
Sumber: Output SPSS 23.0 (data diolah) 

 
Berdasarkan Tabel 2 nilai Tollerance dari masing-masing variabel penelitian memiliki nilai 

diatas 0,1 yaitu nilai current ratio sebesar 0.101, nilai debt to equity ratio sebesar 0,109, nilai return 
on assets sebesar 0,970, dan price to book value sebesar 0,782. Sementara untuk nilai VIF dari 
variabel-variabel penelitian memiliki nilai kurang dari 10. Current ratio sebesar 9,932, debt to 
equity ratio sebesar 9,151, return on assets sebesar 1,031, dan price to book value sebesar 1,279. 
Berdasarkan penjelasan tersebut maka model regresi dapat dikatakan bebas dari masalah 
multikolinieritas. 

 
Hasil Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji menguji apakah dalam model regresi linier ada 
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t kesalahan pengganggu pada periode t-1 
(sebelumnya). Model regresi yang baik adalah yang bebas dari uji autokorelasi. Pengambilan 
keputusannya sebagai berikut (Santoso, 2019: 206). 

1) Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 
2) Angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. 
3) Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 
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Tabel 3.3 
Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

 

Mod
el R R 

Square 

Adjuste
d R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

Change Statistics Durbin
-

Watso
n 

R 
Square 
Change 

F 
Chang

e 

Sig. F 
Chang

e 
1 .965a .931 .923 2063.617 .931 105.33

6 .000 .684 

a. Predictors: (Constant), Price to Book Value, Return On Assets, Debt to Equity 
Ratio, Current Ratio 
b. Dependent Variable: Harga Saham 

Sumber: Output dari SPSS 23.0 (data diolah) 
 

Berdasarkan Tabel 3 hasil hitung durbin Watson dari penelitian sebesar 0,684. Hasil tabel 
dari d dengan jumlah variabel independen adalah 4 dan variabel dependen 1 (k=5) serta jumlah 
sampel (n) sebanyak 40. Maka nilai dl sebesar 1,1755 dan du sebesar 1,7987. Berdasarkan 
pengambilan keputusan nilai DW berada di antara -2 sampai +2 maka pada model regresi tidak 
terjadi multikolinieritas. 

 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 
2013:134). Model regresi yang layak harus bebas dari masalah heteroskedastisitas. Maka pengujian 
ini memiliki dasar sebagai berikut. 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur 
(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 
heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada 
sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 
Gambar 3.2 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Sumber: Output SPSS 23.0 (data diolah) 
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2. Koefisien nilai Current Ratio (CR) adalah – 12.275,144. Artinya jika DER, ROA, dan PBV 
bernilai tetap dan CR mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka harga saham akan 
mengalami penurunan sebesar  12.275,144. 

3. Koefisien nilai Debt to Equity Ratio (DER) adalah – 5.116,797. Artinya jika CR, ROA, dan 
PBV tetap, sementara nilai DER mengalami kenaikan 1 satuan maka harga saham akan 
mengalami penurunan sebesar 5.116,797. 

4. Koefisien nilai Return On Assets (ROA) adalah 561,526. Artinya jika nilai CR, DER, PBV 
tetap, sementara nilai ROA mengalami kenaikan 1 satuan maka harga saham akan 
mengalami kenaikan sebesar 561,526. 

5. Koefisien nilai Price to Book Value (PBV) adalah 7.119,897. Artinya jika nilai CR, DER, 
dan ROA tetap, sementara nilai PBV mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka harga 
saham akan mengalami kenaikan sebesar 7.119,897. 

 
Hasil Uji-T (Uji Parsial) 

Uji-T (uji parsial) digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat signifikan dari 
pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat dari 
output SPSS 23.0 di bawah ini. 

 
Tabel 3.5 

Hasil Uji-T (Uji Parsial) 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficient
s t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 
Error Beta Toleran

ce VIF 

1 (Constant) 18950.88
2 

3260.90
4  5.812 .000   

Current 
Ratio 

-
12275.14

4 

19237.1
00 -.095 -.638 .528 .101 9.932 

Debt to 
Equity 
Ratio 

-5116.797 782.151 -.930 -
6.542 .000 .109 9.151 

Return On 
Assets 561.526 406.358 .066 1.382 .177 .970 1.031 

Price to 
Book 
Value 

7119.897 830.026 .456 8.578 .000 .782 1.279 

a. Dependent Variable: Harga Saham 
         Sumber: Output SPSS 23.0 (data diolah) 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

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

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

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

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

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

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Berdasarkan Tabel 3.5 dapat dijelaskan tingkat signifikan masing-masing variabel 
penelitian. Tingkat signifikan yang digunakan sebesar 0,05/2 = 0,025 (uji dua arah) dengan df (n-
k-1) yaitu 36 – 4 – 1 = 31 diperoleh t tabel sebesar 2,03951. Maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Variabel Current Ratio (CR) terhadap harga saham 

Berdasarkan data Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai t hitung untuk variabel current ratio sebesar 
-0,638 dan data t-tabel sebesar -2,03951. Hal tersebut menunjukkan nilai - t hitung lebih besar 
dari - t tabel (- 0,638 > - 2,03951). Sementara menggunakan tingkat signifikan 0,05 hasil 
signifikansinya sebesar 0,528. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikan lebih besar 
dari 0,05 (0,528 > 0,05). Berdasarkan penjelasan di atas maka kesimpulannya adalah Ha1 ditolak 
atau current ratio tidak memiliki pengaruh dan signifikan terhadap harga saham PT Bank 
Central Asia Tbk periode 2011 – 2019 per kuartal.  

2. Variabel Debt to Equity Ratio (DER) terhadap harga saham 
Berdasarkan Tabel 4.11  dapat dijelaskan bahwa hasil t hitung dari variabel debt to equity ratio 
sebesar -6,542 dan untuk nilai t tabel sebesar  -2,03951. Maka menunjukkan bahwa nilai - t 
hitung lebih kecil dari nilai - t tabel (- 6,542 < -2,03951). Sementara berdasarkan nilai signifikan 
diperoleh hasil tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05).  Berdasarkan hal tersebut 
dapat disimpulkan bahwa Ha2 diterima atau Debt to Equity Ratio (DER) memiliki pengaruh 
negatif dan signifikan terhadap harga saham PT Bank Central Asia Tbk periode 2011 – 2019 
per kuartal. 

3. Variabel Return On Assets (ROA) terhadap harga saham 
Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa hasil t hitung dari variabel return on assets sebesar 
1,382. Sementara untuk hasil t tabel sebesar 2,03951. Hal tersebut menunjukkan bahwa t hitung 
lebih kecil dari t tabel (1,382 < 2,03951). Sejalan dengan hasil tingkat signifikan sebesar 0,177 
yang lebih besar dari 0,05 (0,177 > 0,05). Maka kesimpulannya adalah Ha3 ditolak atau variabel 
Return On Assets (ROA) tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap harga saham 
PT Bank Central Asia Tbk periode 2011 – 2019 per kuartal. 

4. Variabel Price to Book Value (PBV) terhadap harga saham 
Berdasarkan Tabel 5 hasil dari t hitung dari variabel price to book value sebesar 8,578 dan t 
tabel sebesar 2,03951. Hal tersebut menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel (8,578 
> 2,03951). Menurut tingkat signifikan 0,05 hasil dari variabel price to book value memiliki 
tingkat signifikan 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikan lebih kecil dari 
0,05 (0,000 < 0,05). Kesimpulan yang dapat diambil adalah Ha4 diterima atau variabel Price to 
Book Value (PBV) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham PT Bank 
Central Asia Tbk periode 2011 – 2019 per kuartal. 

 
Hasil Uji-F 

Uji F (simultan) merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 
independen (CR, DER, ROA, PBV) terhadap variabel dependen (Harga Saham) secara bersama-
sama. Hasil dari uji F (simultan pada penelitian ini ditujukkan pada Tabel 6 di bawah ini: 
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Tabel 3.6 
Hasil Uji F (Simultan) 

ANOVAa 

Model Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1794306840.7
53 4 448576710.1

88 105.336 .000b 

Residual 132013923.13
5 31 4258513.650   

Total 1926320763.8
89 35    

a. Dependent Variable: Harga Saham 
b. Predictors: (Constant), Price to Book Value, Return On Assets, Debt to 
Equity Ratio, Current Ratio 

Sumber: Output SPSS 23.0 (data diolah) 
Berdasarkan Tabel 3.6 hasil uji F (simultan) dengan tingkat presentasi distribusi F untuk 

probabilitas sebesar 0,05 (5%) dengan df untuk kolom (k – 1) yaitu 5 – 1 = 4 dan df untuk baris (n 
– k) yaitu 36 – 5 = 31 diperoleh hasil F tabel sebesar 2,68. Sementara untuk F hitung diperoleh 
hasil sebesar 105,336. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai F hitung > F tabel (105,336 > 2,68). 
Hasil menurut tingkat signifikan hasilnya tidak melebihi 0,05 (0,000 < 0,05). 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka kesimpulannya adalah variabel Current Ratio (CR), 
Debt to Equity Ratio (DER), Return On Assets (ROA), dan Price to Book Value (PBV) memiliki 
pengaruh dan signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap harga saham PT Bank Central 
Asia Tbk periode 2011 – 2019 per kuartal. 
 
Hasil Uji Analisa Koefisien Korelasi 

Uji korelasi digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan antar dua variabel atau 
tidak. Dalam penelitian ini menggunakan uji product moment pearson. Hasil perhitungan uji 
korelasi disajikan pada Tabel 4.13 di bawah ini.  

 
Tabel 3.7 

Hasil Uji Koefisien Korelasi 
                   Correlations 

 
Curren
t Ratio 

Debt to 
Equity 
Ratio 

Return 
On 

Assets 

Price to 
Book 
Value 

Harga 
Saham 

Current Ratio Pearson 
Correlation 1 .942** -.170 .435** -.783** 

Sig. (2-
tailed)  .000 .321 .008 .000 

N 36 36 36 36 36 
Debt to Equity 
Ratio 

Pearson 
Correlation .942** 1 -.152 .353* -.869** 
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Sig. (2-
tailed) .000  .375 .035 .000 

N 36 36 36 36 36 
Return On 
Assets 

Pearson 
Correlation -.170 -.152 1 -.088 .184 

Sig. (2-
tailed) .321 .375  .610 .283 

N 36 36 36 36 36 
Price to Book 
Value 

Pearson 
Correlation .435** .353* -.088 1 .081 

Sig. (2-
tailed) .008 .035 .610  .638 

N 36 36 36 36 36 
Harga Saham Pearson 

Correlation -.783** -.869** .184 .081 1 

Sig. (2-
tailed) .000 .000 .283 .638  

N 36 36 36 36 36 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
Sumber: Output SPSS 23.0 (data diolah 

 
Berdasarkan Tabel 3.7 penjelasan dari hasil uji korelasi di atas adalah sebagai berikut: 

1. Hasil koefisien korelasi Current Ratio (CR) dari Tabel 4.13 terhadap harga saham sebesar -
0,783 atau 78,3%. Hasil tersebut mendekati -1 sehingga hubungan antara current ratio 
terhadap harga saham memiliki hubungan yang cukup kuat yaitu di range 0,60 – 0,799. 
Dengan signifikan (Sig. 2 tailed) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Hal 
tersebut dapat disimpulkan bahwa Current Ratio (CR) memiliki hubungan negatif sebesar (- 
0,783) dengan harga saham, dimana semakin tinggi current rasio maka akan menurunkan 
harga saham. 

2. Hasil  koefisien korelasi Debt to Equity Ratio (DER) dari Tabel 4.13 terhadap harga saham 
sebesar -0,869 atau -86,9%. Hasil tersebut mendekati angka -1 sehingga hubungan antara debt 
to equity ratio dengan harga saham adalah sangan kuat karena berada di range 0,80 – 1,000. 
Dengan signifikan (Sig. 2 tailed) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 
(0,000 – 0,05). Maka kesimpulannya adalah Debt to Equity Ratio (DER) memiliki hubungan 
negatif sebesar - 0,869 terhadap harga saham, jika debt to equity ratio semakin tinggi maka 
akan menurunkan harga saham. 

3. Hasil koefisien korelasi Return On Assets (ROA) dari Tabel 4.13 terhadap harga saham sebesar 
0,184 atau 18,4% . hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara return on assets 
terhadap harga saham berada di range 0,00 – 1,99. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah 
hubungan yang dimiliki sangat lemah. Berdasarkan hasil tingkat signifikan sebesar 0,283 yang 
lebih besar dari 0,05 (0,283 > 0,05). Maka return on assets tidak memiliki hubungan terhadap 
harga saham. 
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sebesar  2,03951. Maka besar dari – t hitung lebih besar dari – t tabel (- 0,638 > - 2,03951). 
Sementara untuk hasil tingkat signifikannya adalah 0,528. Sehingga tingkat signifikan lebih 
besar dari 0,05 (0,528 > 0,05). Maka kesimpulannya adalah Ha1 ditolak atau variabel Current 
Ratio tidak memiliki pengaruh dan signifikan terhadap harga saham PT Bank Central Asia 
Tbk periode 2011 – 2019 per kuartal. 

2) Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Harga Saham 
Debt to Equity Ratio (DER) berdasarkan uji t dengan tingkat signifikan (α) = 0,05 
menghasilkan t hitung sebesar – 6,542 dan untuk t tabel dengan tingkat signifikansi 0,05/2 = 
0,025 adalah sebesar  2,03951. Maka besar dari – t hitung lebih kecil dari – t tabel (- 6,542 < 
- 2,03951). Sementara untuk hasil tingkat signifikan adalah 0,000. Sehingga tingkat 
signifikan yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Berdasarkan penjelasan 
tersebut kesimpulan yang dapat diambil adalah Ha2 diterima atau variabel Debt to Equity 
Ratio memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham PT Bank Central Asia 
Tbk periode 2011 – 2019 per kuartal. 

3) Return On Assets  (ROA) terhadap Harga Saham 
Return On Assets (ROA) berdasarkan uji t dengan tingkat signifikan (α) = 0,05 menghasilkan 
t hitung sebesar 1,382 dan t tabel untuk tingkat signifikansi 0,05/2 = 0,025 memperoleh hasil 
sebesar 2,03951. Maka t hitung lebih kecil dari t tabel (1,382 < 2,03951). Sementara untuk 
hasil tingkat signifikan adalah 0,177. Sehingga hasil dari tingkat signifikan lebih besar dari 
0,05 (0,177 > 0,05). Berdasarkan hal tersebut kesimpulan yang dapat diambil adalah Ha3 
ditolak atau  variabel Return On Assets tidak memiliki pengaruh dan signifikan terhadap 
harga saham PT Bank Central Asia Tbk periode 2011 – 2019 per kuartal. 

4) Price to Book Value (PBV) terhadap Harga Saham 
Price to Book Value (PBV) berdasarkan uji t dengan tingkat signifikan (α) = 0,05 
memperoleh hasil t hitung sebesar 8,578 dan t tabel untuk tingkat signifikansi 0,05/2 = 
0,025memperoleh hasil sebesar 2,03951. Maka t hitung lebih besar dari t tabel (8,578 > 
2,03951). Sementara untuk hasil tingkat signifikan adalah 0,000. Sehingga hasl dari tingkat 
signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Berdasarkan hal tersebut kesimpulan yang 
dapat diambil adalah Ha4 diterima atau variabel price to book value memiliki pengaruhdan 
signifikan terhadap harga saham PT Bank Central Asia Tbk periode 2011 – 2019 per kuartal. 

5) Hasil uji koefisien determinasi 
Berdasarkan uji koefisien determinasi diperoleh hasil Adjusted R Square sebesar 0,923 atau 
92,3%. Artinya harga saham PT Bank Central Asia Tk 92,3% dipengaruhi oleh variabel 
Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Return On Assets (ROA), dan Price to 
Book Value (PBV). Sedangkan untuk sisanya yaitu sebesar 0,077 atau 7,7% dipengaruhi 
diluar dari variabel-variabel tersebut misalnya Net Interest Margin (NIM), Biaya Operasional 
dari Pendapatan Operasional (BOPO), Return On Equity (ROE), Loan to Deposite Ratio 
(LDR), dan Capital Adequacy Ratio (CAR). 
 

Rekomendasi 
Berdasarkan penelitian rekomendasi atau saran yang dapat disampaikan adalah sebagai 

berikut: 
a) Bagi Perusahaan, diharapkan selalu menjaga agar kondisi kinerja perusahaan tetap sehat baik 

dalam kinerja keuangan maupun dalam manajemen perusahan dan mampu menjaga tingkat 
DER dan ROA yang sudah efektif agar para investor semakin tertarik untuk menanamkan 
modalnya pada perusahaan sehingga dapat menambah modal perusahaan. perusahaan juga 
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diharapkan mampu mengelola current ratio agar lebih efektif lagi dalam penggunaannya 
sehingga menjaga likuiditas perusahaan. 

b) Bagi Investor,  dapat mempertimbangkan kinerja keuangan dalam memilih perusahaan yang 
akan menjadi tempat untuk berinvestasi. Investor juga dapat mempertimbangkan rasio 
keuangan apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan seperti 
dalam penelitian ini variabel yang berpengaruh dan signifikan adalah Debt to Equity Ratio 
dan Price to Book Value. Sementara untuk variabel yang tidak berpengaruh adalah variabel 
Current Ratio dan Return On Assets. 

c) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan dapat 
menambah variabel atau mengganti variabel berdasarkan faktor internal perusahaan maupun 
faktor eksternal. Faktor internal perusahaan seperti Loans to Deposit Ratio, Net Interest 
Margin, Return On Equity, dan Biaya Operasional dari Pendapatan Operasional serta rasio 
keuangan lainnya. Sementara untuk faktor eksternal misalnya nilai tukar, inflasi dan lainnya 
yang dapat mempengaruhi harga saham. 

d) Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam mempelajari 
dunia investasi dan masyarakat dapat memilih perusahaan dengan kinerja perusahaan yang 
baik serta dapat memilih perusahaan yang memiliki perkembangan dan pertumbuhan yang 
baik. Sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan dalam menentukan perusahaan yang 
akan dijadikan tempat investasi. 
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berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
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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).  
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  pengaruh kualitas pelayanan customer 

service, mobile banking dan kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah pada PT Bank Central 
Asia KCP Kreo Tangerang. Data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah data primer yang 
bersumber dari kuesioner yang diisi secara langsung oleh responden. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Kuesioner yang dibuat telah 
valid dan reliabel dan data yang diperoleh telah memenuhi uji asumsi klasik. Persamaan regresi Y 
= 10,397 + 0,196X1 + 0,133X2 + 0,089X3 yang menunjukan bahwa kualitas pelayanan customer 
service, mobile banking  dan kepuasan nasabah memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas 
nasabah. Kualitas pelayanan customer service, mobile banking dan kepuasan nasabah secara 
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. 

 
Kata kunci: Kualitas pelayanan customer service, mobile banking, kepuasan nasabah, dan        

loyalitas nasabah 
 
 

1. PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Saat ini indonesia telah memasuki era revolusi industri 4.0 dimana teknologi telah menjadi 
basis dalam kehidupan manusia. Teknologi sudah menjadi kebutuhan bahkan gaya hidup yang 
tidak dapat dipisahkan dalam diri dan cara hidup masyarakat. Teknologi memudahkan hidup 
manusia dalam melakukan semua aktivitas atau kegiatan. Perkembangan teknologi yang terjadi 
saat ini menjadi tantangan disemua bidang, termasuk dunia perbankan. 

Dalam dunia perbankan, nasabah ibarat udara yang membuatnya tetap hidup, alasan ini 
yang membuat bank mencari cara agar nasabah mereka bisa merasa puas dan tetap loyal. 
Mempertahankan nasabah yang merasa puas akan layanan perbankan memang harus mendapat 
prioritas utama daripada mendapatkan nasabah baru, karena untuk merekrut nasabah baru bukanlah 
hal yang mudah karena akan memerlukan biaya yang banyak, maka sangatlah rugi bila perusahan 
melepas nasabah yang loyal secara begitu saja. 

Selama ini loyalitas nasabah kerap kali dikaitkan dengan perilaku pembelian ulang. Dalam 
konteks merek, Loyalitas mencerminkan komitmen psikologis terhadap merek tertentu, sedangkan 
perilaku pembelian ulang semata-mata menyangkut pembelian merek tertentu yang sama secara 
berulang kali (bisa dikarenakan memang hanya satu-satunya merek yang tersedia, termurah, dan 
sebagainya). Pada prinsipnya konsep loyalitas nasabah berlaku untuk merek, jasa, organisasi dan 
aktivitas (Tjiptono, 2012: 80). 

Bank BCA menempati posisi kedua dalam urutan bank yang meraih penghargaan 
Satisfaction Loyalty Enggagement (SLE) Award 2019 dari Majalah Infobank. Penghargaan ini 
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diberikan pada acara 2nd InfoBank SLE Award 2019 pada 14 Maret 2019. Pemberian penghargaan 
ini didasarkan pada hasil riset yang dilakukan Biro Riset Info Bank bersama Marketing Research 
Indonesia (MRI) pada tahun 2018 – 2019. Riset ini dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan 
(satisfaction), loyalitas (loyalty), dan keterikatan (engagement) nasabah terhadap bank pilihannya. 
Dari riset tersebut, BCA dinilai berhasil mengoptimalkan pelayanan kepada customer dan berhasil 
memenuhi kebutuhan nasabah. 

Dalam memenuhi kebutuhan nasabah, perbankan membutuhkan peran customer service 
untuk melakukan interaksi dan memberikan pelayanan terhadap nasabah dan calon nasabah yang 
terkait dengan jasa yang digunakan. Hal ini dianggap penting bagi perusahaan karena customer 
service merupakan garda terdepan penghubung antara suatu perusahaan dan nasabahnya. Menurut 
Khasmir (2008:180), Customer Service adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan 
untuk memberikan kepuasan kepada nasabah, melalui pelayanan yang dapat memenuhi kegiatan 
dan kebutuhan nasabah. 

Dalam bidang jasa perbankan kebanyakan nasabah menginginkan suatu pelayanan yang 
cepat, mudah, dan fleksibel. Dengan kata lain nasabah tidak perlu membuang waktu untuk 
mengantri. Pelayanan yang manual seperti itu dirasa kurang efisien karena kesibukan orang pada 
saat ini semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan berkurangnya nasabah BCA yang datang 
dan bertransaksi di KCP. Saat ini jumlahnya hanya 1,8% dari seluruh nasabah BCA. Penurunan 
tersebut karena nasabah beralih ke Mobile Banking atau Mbanking. 

 
 

 
 

Gambar 1.1 Penggunaan Pelayanan Berdasarkan Jumlah Pengunjung 
 

Menurut Turban (2004), Mobile Banking merupakan suatu aplikasi penerapan mobile 
commerce yang berfokus terhadap masalah finansial perbankan, sehingga memungkinkan 
dilakukannya kegiatan – kegiatan seperti kegiatan yang dapat dilakukan melalui ATM (Automated 
Teller Machine) dengan memanfaatkan perangkat mobile. Mobile banking juga dapat diartikan 
sebagai fasilitas layanan bagi nasabah untuk dapat melakukan aktifitas perbankan secara lebih 
leluasa, dimana saja, kapan saja, tanpa harus mengunjungi bank. 

Sebagai bank swasta terbesar di Indonesia PT Bank Central Asia secara konsisten 
melakukan investasi infrastruktur jaringan secara terukur dalam menyediakan produk-produk, 
layanan dan fasilitas untuk memberikan kemudahan bagi para nasabahnya dalam bertransaksi. 
Sejalan dengan kenyamanan penggunaan jaringan digital, preferensi nasabah terus beralih dari 
layanan cabang ke layanan digital. BCA senantiasa meningkatkan kapasitas serta kapabilitas 
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internet dan mobile banking guna meraih peluang pertumbuhan transaksi digital. Didukung oleh 
layanan internet dan mobile banking yang andal, BCA mencatat jumlah transaksi nasabah yang 
semakin signifikan melalui layanan tersebut. 

 

 
Gambar 1.2 Jumlah Transaksi Cabang VS Mobile Banking 

 
Menurut  Tjiptono (2007:24), kepuasan nasabah merupakan evaluasi pembeli dimana 

alternatif yang dipilih sekurang – kurangnya memberikan hasil sama atau melampaui harapan 
nasabah, sedang ketidakpuasan timbul bila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan. Dengan 
kata lain peningkatan penggunaan mobile banking bisa diasumsikan bahwa mobile banking BCA 
melampaui harapan nasabah. Namun, apabila nasabah tidak merasa puas dengan mobile banking 
BCA, maka mobile banking BCA belum memenuhi harapan nasabah dalam memenuhi kebutuhan 
perbankan. 

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan dari data terakhir di tahun 2017, 3% dari 
total 15 juta nasabah BCA yang datang ke kantor cabang dibawah 1 juta nasabah. Nasabah yang 
datang setiap tahunnya tidak ada peningkatan yang signifikan. Sedangkan untuk pengguna mobile 
banking BCA tahun 2017, 3% dari total 30 juta nasabah sebanyak 1juta nasabah menggunakan 
mobile banking. Setiap tahun nasabah yang menggunakan mobile banking mengalami peningkatan. 

Cukup dengan terhubung internet, dan mengakses BCA mobile, seluruh urusan perbankan 
nasabah selesai dalam hitungan menit. Ini yang ditawarkan BCA mobile, aplikasi 
pada smartphone yang dapat nasabah gunakan untuk transaksi perbankan, baik mobile banking 
BCA (m-BCA) maupun internet banking BCA (KlikBCA versi smartphone), kapan dan di 
manapun nasabah berada. 

Semakin banyak dan mudah bank dalam melayani berbagai transaksi, akan semakin banyak 
pula nasabah yang memilihnya. Hal ini sejalan dengan Visi dan Misi BCA. Selain berbagai produk 
yang ditawarkan, Bank yang bergerak di bidang jasa juga perlu memperhatikan layanan dan 
kepuasan nasabah agar bisa tetap mempertahankan nasabah yang ada. 

 
Rumusan Masalah 

1) Bagaimana pengaruh Kualitas Pelayanan Customer Service terhadap Loyalitas Nasabah 
Pada PT Bank Central Asia KCP Kreo? 

2) Bagaimana pengaruh Kualitas Produk Mobile Banking terhadap Loyalitas Nasabah Pada 
PT Bank Central Asia KCP Kreo? 
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3) Bagaimana pengaruh Kepuasan Nasabah terhadap Loyalitas Nasabah Pada PT Bank 
Central Asia KCP Kreo? 

4) Bagaimana pengaruh Kualitas Pelayanan Customer Service, Mobile Banking dan Kepuasan 
terhadap Loyalitas Nasabah Pada PT Bank Central Asia KCP Kreo? 
 

Tujuan Penelitian 
1) Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan Customer Service terhadap Loyalitas 

Nasabah Pada PT Bank Central Asia KCP Kreo 
2) Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Produk Mobile Banking terhadap Loyalitas Nasabah 

Pada PT Bank Central Asia KCP Kreo 
3) Untuk mengetahui pengaruh Kepuasan Nasabah terhadap Loyalitas Nasabah Pada PT Bank 

Central Asia KCP Kreo? 
4) Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan Customer Service, Mobile Banking dan 

Kepuasan Nasabah terhadap Loyalitas Nasabah Pada PT Bank Central Asia KCP Kreo? 
 
 

2. LANDASAN TEORI 
Kajian Pustaka 
Kualitas Pelayanan Customer Service 

Pengertian kualitas pelayanan menurut J.Supranto (2006:226) adalah sebuah kata yang bagi 
penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik. Menurut Ratminto dan Atik 
(2008:51) kualitas pelayanan merupakan tolak ukur keberhasilan pelayanan yang ditentukan oleh 
tingkat kepuasan penerima layanan. Menurut Suwithi dalam Anwar (2002:84) kualitas pelayanan 
adalah mutu dari pelayanan yang diberikan kepada nasabah, baik nasabah internal maupun nasabah 
eksternal berdasarkan standar prosedur pelayanan. Sementara menurut Kotler (2000:25), kualitas 
pelayanan merupakan totalitas dari bentuk karakteristik barang dan jasa yang menunjukkan 
kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan nasabah, baik yang nampak jelas maupun yang 
tersembunyi. Bagi perusahaan yang bergerak di sektor jasa, pemberian pelayanan yang berkualitas 
pada nasabah merupakan hal mutlak yang harus dilakukan apabila perusahaan ingin mencapai 
keberhasilan. 

Menurut Khasmir (2008:180), customer Service adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan 
atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada nasabah, melalui pelayanan yang dapat 
memenuhi kegiatan dan kebutuhan nasabah. Sedangkan menurut Moenir (2008), customer service 
adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berlandaskan faktor 
materialnya melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi 
kepentingan orang lain sesuai hak-haknya. Customers service menurut Awaluddin (2011:24) 
adalah petugas perbankan yang bersentuhan langsung dengan nasabah maaupun calon nasabah, 
oleh karena itu diharapkan selalu memberikan kesan yang menarik setiap waktu. 

 
Kualitas Produk Mobile Banking 

Kualitas adalah kesesuaian terhadap  karakter dari suatu produk atau jasa yang didesain 
untuk memenuhi kebutuhan tertentu dibawah kondisi tertentu (Mowen and Minor, 2002:22). 
Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, 
dibeli digunakan atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang 
bersangkutan. Sedangkan kualitas itu sendiri sering dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan suatu 
produk atau jasa. Menurut Prawirosentono (2004:6) kualitas Produk merupakan keadaan fisik, 
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fungsi dan sifat produk bersangkutan yang dapat memenuhi selera dan kebutuhan konsumen 
dengan memuaskan sesuai nilaiuang yang telah dikeluarkan. 

M-BCA (Mobile Banking) adalah layanan produk perbankan PT Bank Central Asia Tbk 
(BCA) yang dapat diakses secara langsung oleh Nasabah melalui telepon seluler/handphone, baik 
dengan menggunakan menu yang sudah tersedia di Subscriber Identification Module (SIM) Card, 
dengan menggunakan media SMS atau menggunakan menu pada aplikasi BCA mobile dengan 
menggunakan media jaringan internet pada handphone dikombinasikan dengan media SMS sesuai 
ketentuan yang berlaku di BCA. BCA mobile adalah aplikasi yang dapat di-download dari website 
resmi BCA maupun media distribusi aplikasi/software resmi yang ditunjuk BCA yang dimiliki 
oleh mobile operating system yang terdapat di handphone nasabah untuk melakukan transaksi 
melalui m-BCA dan KlikBCA atau untuk memperoleh Info BCA. 

 
Kepuasan Nasabah 

Kepuasan nasabah (nasabah) merupakan suatu konsep yang telah dikenal dan banyak 
digunakan dalam berbagai riset nasabah (menganggap bahwa nasabah dapat menilai kinerja 
pelayanan yang dibandingkan dengan harapan sebelum membeli atau mengkonsumsi). Menurut  
Tjiptono (2007:24), kepuasan nasabah merupakan evaluasi pembeli dimana alternatif yang dipilih 
sekurang-kurangnya memberikan hasil sama atau melampaui harapan nasabah, sedang 
ketidakpuasan timbul bila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan. 

 
Loyalitas Nasabah 

Loyalitas (loyalty) menurut Kotler dan Keller (2009: 138) adalah komitmen yang dipegang 
secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa 
depan meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan nasabah beralih. 
Selama ini loyalitas nasabah kerap kali dikaitkan dengan perilaku pembelian ulang. Dalam konteks 
merek, Loyalitas mencerminkan komitmen psikologis terhadap merek tertentu, sedangkan perilaku 
pembelian ulang semata-mata menyangkut pembelian merek tertentu yang sama secara berulang 
kali (bisa dikarenakan memang hanya satu-satunya merek yang tersedia, termurah, dan 
sebagainya). Pada prinsipnya konsep loyalitas nasabah berlaku untuk merek, jasa, organisasi dan 
aktivitas (Tjiptono, 2012: 80). Griffin (2013:38) berpendapat bahwa nasabah yang loyal adalah 
nasabah yang sangat puas dengan produk atau jasa tertentu sehingga mempunyai antusiasme untuk 
memperkenalkan pada siapapun yang dikenal. 

 
Kerangka Pemikiran 

Pemikiran ini mengacu berdasarkan kerangka pemikiran bahwa pilihan terhadap kepuasan 
nasabah dipengaruhi oleh kualitas produk dan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, penulis 
menggambarkan dalam skema kerangka teori berdasarkan pembahasan dalam tinjauan pustaka, 
yaitu sebagai berikut: 
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saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

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

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

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

Kualitas pelayanan merupakan faktor utama yang mempengaruhi loyalitas nasabah 
dikarenakan nasabah yang terpuaskan nilai pribadinya dan mengalami mood yang positif terhadap 
pelayanan akan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan tersebut. Nasabah seringkali 
tidak loyal disebabkan oleh adanya pelayanan yang buruk atau kualitas pelayanan yang semakin 
menurun dari yang diharapkan nasabah. 

Menurut Swasta dan Handoko (2000) salah satu faktor yang mempengaruhi loyalitas 
konsumen yaitu kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan yang baik dapat mempengaruhi konsumen 
untuk melakukan pembelian ulang. Penelitian yang dilakukan oleh Starini (2013) menyatakan 
bahwa kualitas pelayanan tentu berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. 
Sedangkan menurut penelitian oleh Mona (2017) kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan 
terhadap loyalitas nasabah. 

 
Hubungan antara kualitas produk mobile banking dengan loyalitas nasabah 

Menurut Swasta dan Handoko (2000) salah satu faktor yang mempengaruhi loyalitas 
konsumen yaitu kualitas produk. Kualitas produk yang baik secara langsung akan mempengaruhi 
tingkat kepuasan konsumen, dan bila hal tersebut berlangsung secara terus menerus akan 
mengakibatkan konsumen selalu setia membeli atau mengggunakan produk tersebut dan disebut 
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loyalitas konsumen. Menurut hasil penelitian Ahmad Nurul Huda menunjukkan bahwa kualitas 
layanan internet banking tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah, tetapi 
variabel kualitas layanan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap loyalitta nasabah memalui 
variabel kepuasan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hestia Priyowinati (2007) 
menyatakan kualitas pelayanan internet banking mempengaruhi kepuasan dan loyalitas. 

 
Hubungan antara kepuasan nasabah  dengan loyalitas nasabah 

Loyalitas nasabah dan kepuasan nasabah saling berhubungan satu dengan lainnya. 
Hubungan antara nilai loyalitas dan kepuasan dipengaruhi oleh karakteristik produk dan pola 
pembeliannya. Jika nasabah memiliki sikap positif terhadap suatu merek maka nasabah akan 
merasa puas. Sehingga nasabah tersebut berusaha menarik dan memberi saran kepada orang lain 
untuk jadi nasabah baru. Menurut pendapat Assel (2010) bahwa kepuasan yang dirasakan nasabah 
dapat meningkatkan intensitas pembelian, dan dengan tingkat kepuasan yang optimal ini 
mendorong terciptanya loyalitas. Penelitian yang dilakukan oleh oliver (2013:159) menunjukkan 
bahwa kepuasan nasabah adalah konsep penting dalam konsep pemasaran dan penelitian 
konsumen, sudah menjadi pendapat umum bahwa jika konsumen merasa puas dengan suatu merek, 
mereka cenderung akan terus membeli dan menggunakannya serta memberitahu orang lain tentang 
pengalaman mereka yang menyenangkan dengan merek tersebut. Penelitian yang dilakukan 
Nugroho Setiadi (2011:129) menyatakan kepuasan nasabah ditandai dengan sikap menyenangi 
suatu merek yang dipresentasikan dalam pembelian yang konsisten terhadap merek itu sepanjang 
waktu. 

 
Hipotesis Penelitian 

1) Terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan customer service terhadap 
loyalitas nasabah Bank BCA KCP Kreo. 

2) Terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas produk mobile banking terhadap 
loyalitas nasabah Bank BCA KCP Kreo. 

3) Terdapat pengaruh yang signifikan antara kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah 
Bank BCA KCP Kreo. 

4) Terdapat pengaruh secara simultan yang signifikan antara kualitas pelayanan customer 
service, mobile banking  dan kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah Bank BCA 
KCP Kreo. 

 
3. METODE PENELITIAN 

 
Data primer diambil dari nasabah PT Bank Central Asia, Tbk KCP Kreo Tangerang yang 
mempunyai rekening dan menggunakan mobile banking dengan cara wawancara maupun dengan 
cara melalui kuesioner. 
Variabel  

1) Variabel bebas (independent variable)  terdiri dari kualitas pelayanan customer service, 
mobile banking, dan kepuasan nasabah. 

2) Variabel terikat (dependent variable) dalam penelitian ini adalah loyalitas nasabah. 
 

 Uji Validitas dan reliabilitas 
Uji validitas dan reliabilitas digunakan agar instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 
bisa valid dan handal.  
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Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik adalah persyaratan pengujian statistik yang harus dipenuhi dalam analisis 
regresi linear berganda, yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 
heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. 
 

Analisis Regresi Linear Berganda 
Persamaan umum regresi linear sederhana adalah: 
Y = a + b1X1 +  b2X2 + b3X3 + e 
Keterangan: 
Y = loyalitas nasabah 
a dan b = konstanta dan koefisien 
X1 = kualitas customer service 
X2 = kualitas mobile banking 
X3 = kepuasan nasabah 
e  = error  
 

 Uji t dan F 
Kriteria pengujian hipotesis sebagai berikut: 
Jika thitung  (Fhitung)  ttabel (Ftabel), maka Ho ditolak dan Ha diterima 
Jika thitung  (Fhitung)  ttabel (Ftabel),, maka Ho diterima dan Ha ditolak 
 

 
4. HASIL & PEMBAHASAN 

Uji Validitas reliabilitas 
Semua butir pertanyaan untuk semua variabel dinyatakan valid dan reliabel. 
 

Uji Asumsi Klasik 
Data yang diperoleh telah memenuhi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, 
dan uji autokorelasi, dihingga layak dianalisis dengan menggunakan regresi. 
 

Analisis Regresi Linear Berganda 
Tabel 4.1 Regresi Linear Berganda 

 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardize

d 
Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

 

(Constant) 10,397 1,170  8,883 ,000 
Customer Service ,196 ,066 ,389 2,967 ,004 
Mobile Banking ,133 ,065 ,204 2,030 ,045 
Kepuasan 
Nasabah ,089 ,102 ,113 ,874 ,385 

a. Dependent Variable: Loyalitas Nasabah 
Berdasarkan Tabel 4.1, maka persamaan regresi linear adalah: 
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Y = 10,397 + 0,196X1 + 0,133X2 + 0,089X3 + e 
Persamaan ini memberikan nilai positif pada semua variabel, sehingga pelayanan kualitas 
customer service, mobile banking, dan kepuasan nasabah berpengaruh positif terhadap 
loyalitas nasabah. 
 

       Uji t dan F 
    Tabel 4.2 Uji F 

ANOVAa 
Model Sum of 

Squares 
Df Mean 

Square 
F Sig. 

1 
Regression 24,097 3 8,032 16,596 ,000b 
Residual 41,139 85 ,484   
Total 65,236 88    

a.  Dependent Variable: Loyalitas Nasabah 
b. Predictors:  (Constant), Kepuasan  Nasabah, Mobile  Banking,  Customer  

Service 
 
Berdasarkan Tabel 4.1 dan Tabel 4.2, bisa digunakan untuk menguji hipotesis dengan hasil 
sebagai berikut: 
1) Kualitas pelayanan customer service (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas nasabah (Y), karena nilai thitung = 2,967 > ttabel = 1,988 dan nilai probabilitas 0,004 
< 0,05.  

2) Kualitas produk mobile banking (X2) berpengaruh positif dan signikan terhadap loyalitas 
nasabah (Y), karena nilai thitung = 2,030 > ttabel = 1,988 dengan probabilitas 0,045 < 0,05.  

3) Kepuasan nasabah (X3) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas nasabah 
(Y), karena nilai thitung = 0,874 < ttabel = 1,988 dengan probabilitas 0,385 > 0,05.  

4) Kualitas pelayanan customer service, kualitas produk mobile banking, dan kepuasan 
nasabah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah, karena 
nilai Fhitung > Ftabel dengan nilai probabilitas kurang dari 0,05. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

1) Kualitas pelayanan customer service berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 
nasabah PT Bank Central Asia KCP Kreo. 

2) Kualitas produk mobile banking berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 
nasabah PT Bank Central Asia KCP Kreo. 

3) Pengaruh kepuasan nasabah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas nasabah 
PT Bank Central Asia KCP Kreo. 

4) Kualitas pelayanan customer service, mobile banking  dan kepuasan nasabah berpengaruh 
secara bersama-sama terhadap loyalitas nasabah pada PT Bank Central Asia KCP Kreo. 

Saran 
1) Bank BCA perlu terus berinovasi dengan melakukan diversifikasi pelayanan yang 

mengedepankan pada teknologi dan mudah digunakan oleh para nasabah, karena 
masyarakat sekarang tidak suka antri dalam mendapatkan pelayanan perbankan. 
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2) Bank BCA perlu menerapkan continuous improvement untuk bisa mempertahankan 
nasabah yang selama ini sudah memiliki kepercayaan tinggi terhadap Bank BCA. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek 
Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Di Wilayah RT 001 Dan RT 002 RW 008 Sudimara 
Barat, Kota Tangerang baik secara parsial maupun simultan. Pengumpulan data dilakukan dengan 
metode convenience sampling pada 92 responden, yang jumlah keseluruhan populasi yakni 120 
responden pada Wilayah RT 001 Dan RT 002 RW 008 Sudimara Barat, Kota Tangerang. Hasil 
analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini yakni Y = 6,328+0,397X1+0,212X2+0,244X3 
sedangkan koefisien determinasi (R²) sebesar 0,595 atau 59,5% yang artinya bahwa Kualitas 
Produk, Citra Merek dan Harga terhadap Keputusan Pembelian menjelaskan variasi Keputusan 
Pembelian sebesar 59,5%. Uji t dan uji F menunjukkan pengaruh yang signifikan baik secara parsial 
maupun simultan dengan hasil uji t dari Kualitas Produk t hitung lebih besar dari t tabel (4,524 > 
0,198729), dari Citra Merek t hitung lebih besar dari t tabel (2,561 > 0, 198729), dari Harga t hitung 
lebih besar dari t tabel (3,217 > 0,198729) sedangkan uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 
45,852 > F tabel 2,71 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak dan menerima Ha. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Produk, Citra Merek dan Harga Terhadap 
Keputusan Pembelian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian baik 
secara parsial maupun simultan. 
 
Kata Kunci : Kualitas Produk, Citra Merek, Harga dan Keputusan Pembelian 
 
 

1. PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
 Suatu perusahaan dalam mengeluarkan produk sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan 
keinginan konsumen. Dengan begitu maka produk dapat bersaing dipasaran, sehingga menjadikan 
konsumen memiliki banyak alternatif pilihan produk sebelum mengambil keputusan untuk 
membeli suatu produk yang ditawarkan. Hal inilah yang menjadikan peran kualitas produk penting 
untuk sebuah peruahaan. Industri toiletries adalah industri kebutuhan pembersih badan sehari-hari, 
menjadi bagian dari kebutuhan tersebut salah satunya adalah pasta gigi yang sekarang ini sudah 
menjadi kebutuhan yang wajar. Dimana pasta gigi merupakan kebutuhan pokok disamping 
kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Peningkatan konsumsi yang terjadi pada pasta gigi 
disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan gigi dalam 
kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai kualitas produk yang diinginkan maka diperlukan suatu 
standarisasi kualitas. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar produk yang dihasilkan dapat 
memenuhi standar yang telah ditetapkan sehingga konsumen tidak akan kehilangan kepercayaan 
terhadap produk yang bersangkutan. Oleh karena itu, pemain usaha harus mampu menciptakan 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

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

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

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

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

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

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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produk yang sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen. Kebutuhan yang tidak dapat 
memenuhi harapan pelanggan, haruslah cepat ditanggapi oleh perusahaan, yaitu dengan upaya 
pengembangan produk sesuai dengan harapan pelanggan tersebut.  
 Melihat dari banyaknya pesaing maka perusahaan harus memahami bagaimana konsumen 
dalam memutuskan pembelian. Brand value dan Top Brand mengindikasikan adanya penurunan 
kekuatan pada citra sebuah merek, persaingan yang semakin ketat terjadi bila keinginan konsumen 
untuk membeli suatu merek menurun maka konsumen akan cenderung beralih pada merek lain. 
Namun sebaliknya, jika konsumen memiliki dorongan yang kuat untuk membeli maka konsumen 
akan melakukan pembelian pada produk tersebut. Merek yang baik akan membangun citra pada 
perusahaan, sehingga akan mudah untuk menanamkan citra sebuah merek dibenak konsumen, 
karena konsumen memandang sebuah citra merek merupakan bagian yang penting dari suatu 
produk. Keputusan konsumen membeli barang atau jasa sangat dipengaruhi oleh citra merek, 
sehingga konsumen memilih produk atau jasa yang memiliki citra merek yang positif Sutojo 
(2012:8). Ketika konsumen menilai merek dengan baik maka akan timbul perasaan ingin mencoba 
atau menggunakan dan pada akhirnya akan memutuskan suatu keputusan pembelian terhadap 
produk Pasta Gigi Ciptadent. 
 Menetapkan harga yang tepat akan mendapat perhatian yang besar dari konsumen, jika harga 
yang ditetapkan oleh perusahaan tepat dan sesuai dengan daya beli konsumen maka pemilihan suatu 
produk tertentu akan dijatuhkan pada produk tersebut. harga juga menjadi pertimbangan 
selanjutnya bagi para konsumen dalam menentukan pilihannya untuk membeli atau tidak suatu 
produk. Harga merupakan nilai yang ditukarkan oleh konsumen dengan manfaat dari memiliki dan 
menggunakan suatu produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen.  
 Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan mangambil judul Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek Dan 
Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pasta Gigi Ciptadent Di Wilayah RT 001 Dan RT 
002 RW 008 Sudimara Barat, Kota Tangerang. 
 
Perumusan Masalah 

Berdasarakan uraian pada latar belakang penelitian, maka masalah yang dapat diidentifkasi 
adalah sebagai berikut : 
1) Apakah Kualitas Produk berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian pasta gigi Ciptadent di 

wilayah RT 001 dan RT 002 RW 008 Sudimara Barat, Kota Tangerang, secara parsial ? 
2) Apakah Citra Merek berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian pasta gigi Ciptadent di 

wilayah RT 001 dan RT 002 RW 008 Sudimara Barat, Kota Tangerang, secara parsial ? 
3) Apakah Harga berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian pasta gigi Ciptadent di wilayah 

RT 001 dan RT 002 RW 008 Sudimara Barat, Kota Tangerang, secara parsial ? 
4) Apakah Kualitas Produk, Citra Merek dan Harga berpengaruh terhadap Keputusan 

Pembelian pasta gigi Ciptadent di wilayah RT 001 dan RT 002 RW 008 Sudimara Barat, 
Kota Tangerang, secara simultan ? 
 

Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk menganalisis pengaruh Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian pasta gigi 
Ciptadent di wilayah RT 001 dan RT 002 RW 008 Sudimara Barat, Kota Tangerang, Secara 
Parsial. 

2) Untuk menganalisis pengaruh Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian pasta gigi 
Ciptadent di wilayah RT 001 dan RT 002 RW 008 Sudimara Barat, Kota Tangerang, Secara 
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Parsial. 
3) Untuk menganalisis pengaruh Harga terhadap Keputusan Pembelian pasta gigi Ciptadent di 

wilayah RT 001 dan RT 002 RW 008 Sudimara Barat, Kota Tangerang, Secara Parsial. 
4) Untuk menganalisis pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek dan Harga terhadap Keputusan 

Pembelian pasta gigi Ciptadent Di wilayah RT 001 dan RT 002 RW 008 Sudimara Barat, 
Kota Tangerang, Secara Simultan. 
 

 
2. LANDASAN TEORI 

Definisi Manajemen Pemasaran 
 Seluruh perusahaan menginginkan bahwa seluruh kegiatan yang dijalankan berjalan dengan 
baik, berkembang dan mendapatkan laba yang maksimal. Langkah untuk mencapai hal tersebut 
diperlukan pengelolaan yang baik dalam melaksanakan seluruh kegiatan pemasaran, pengelolaan 
dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut yang dikenal dengan istilah manajemen pemasaran, 
Philips Kotler dalam Basu Swastha (2013:4) mendefinisikan manajemen pemasaran sebagai 
berikut : 
Manajemen pemasaran adalah penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 
program-program yang ditunjukan untuk mengadakan pertukaran dengan maksud untuk mencapai 
tujuan organisasi. Hal ini sangat tergantung pada penawaran organisasi dalam memenuhi 
kebutuhan dan keinginan pasar tersebut serta menentukan harga, mengadakan efektif untuk 
memberitahu, mendorong serta melayani pasar. Definisi ini menjelaskan bahwa manajemen 
pemasaran merupakan suatu proses yang menyangkut analisis, perencanaan dan pelaksanaan serta 
pengawasan program-program yang ditunjukan untuk melayani pasar sesuai dengan kebutuhan dan 
keinginan pasar. 
 
Bauran Pemasaran 
 Para pemasar menggunakan suatu alat untuk mendapatkan tanggapan yang diinginkan dari 
pasar sasaran mereka. Alat-alat itu membentuk suatu Bauran pemasaran (Marketing Mix), yang 
mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi konsumen untuk membeli produk atau jasa 
yang ditawarkan perusahaan ke pasar. 
Menurut Kotler dan Keller mendefinisikan bauran pemasaran yang diterjemahkan oleh Benyamin 
Molan (2014:23) 
“Bauran pemasaran (marketing mix) adalah seperangkat alat pemasar yang digunakan perusahaan 
untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran”. 
Bauran pemasaran adalah seperangkat alat taktis pemasaran yang dapat dikendalikan dan 
dikombinasikan oleh perusahaan dengan tujuan agar dapat menghasilkan tanggapan yang baik dari 
pasar sasarannya.  
Kotler dan Amstrong (2010:52) menjelaskan bahwa ada 4 komponen yang tercakup dalam bauran 
pemasaran yang disebut 4 P diantaranya adalah : 
1) Product (Produk) adalah kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada 

pasar sasaran. 
2) Price (Harga) adalah sejumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk memperoleh 

produk. 
3) Place (Tempat atau saluran distribusi) adalah aktivitas perusahaan untuk membuat produk 

tersedia bagi konsumen sasaran. 
4) Promotion (Promosi) adalah aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan produk dan 

membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. 
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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 
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Komponen 4 P di atas menggambarkan pandangan penjual tentang alat-alat pemasaran yang 
dapat digunakan untuk mempengaruhi pembeli. 
 
Pengertian Kualitas Produk 
 Hal yang perlu diperhatikan dalam produk adalah kualitas produk. Menurut Goetsch dan 
Davis (dalam Tjiptono dan Chandra, 2011:110). Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang 
berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi 
atau melebihi harapan konsumen. Menurut Stanton (dalam sunyoto, 2012:68). Dalam arti sempit 
produk adalah sekelompok atribut fisik nyata yang terkait dalam sebuah bentuk yang dapat 
diidentifikasi. Sedangkan dalam arti luas, produk adalah sekelompok atribut nyata dan tidak nyata 
yang didalamnya termasuk kemasan, warna, harga, kualitas, merek, pelayanan dan reputasi 
penjual. Produk melakukan segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, 
dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan (Kotler 
dan Armstrong, 2015:253). 
 Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa produk merupakan 
segala sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan dan dapat ditawarkan kepada konsumen untuk 
memenuhi keinginan atau kebutuhan. 
Semakin tinggi tingkat kualitas produk, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan konsumen yang 
dihasilkan (Kotler dan Keller, 2010:144). Menurut Wood (2010:124) produk yang berkualitas 
tinggi merupakan produk yang mampu unggul dalam bersaing untuk memenuhi kebutuhan 
konsumen. Kualitas yang tinggi tersebut dapat membantu perusahaan untuk menarik konsumen 
baru, menciptakan kepuasan konsumen sehingga akan mempertahankan konsumen yang ada, 
merebut pangsa pasar dan akhirnya mendapatkan laba yang lebih tinggi. Berdasarkan penjelasan 
diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas produk merupakan kemampuan suatu produk untuk 
memenuhi kebutuhan dan sekaligus memberikan kepuasan bagi konsumen. sehingga dapat 
memuaskan keinginan atau kebutuhan (Kotler dan Armstrong, 2015:253). 
 Produk menurut Simamora (2012:440) adalah segala sesuatu yang diterima oleh konsumen 
pada saat melakukan pembelian atau mengkonsumsi produk. Tjiptono (2010:95) menjelaskan 
bahwa produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, 
dicari, dibeli, dikonsumsi pasar untuk memenuhi kebutuhan yang bersangkutan. Secara konseptual, 
produk merupakan pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang dapat ditawarkan untuk 
mencapai tujuan perusahaan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai 
dengan kapasitas perusahaan dan daya beli pasar. 
 Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa produk merupakan 
segala sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan dan dapat ditawarkan kepada konsumen untuk 
memenuhi keinginan atau kebutuhan. Semakin tinggi tingkat kualitas produk, maka semakin tinggi 
pula tingkat kepuasan konsumen yang dihasilkan (Kotler dan Keller, 2010:144). Menurut Wood 
(2010:124) produk yang berkualitas tinggi merupakan produk yang mampu unggul dalam bersaing 
untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kualitas yang tinggi tersebut dapat membantu perusahaan 
untuk menarik konsumen baru, menciptakan kepuasan konsumen sehingga akan mempertahankan 
konsumen yang ada, merebut pangsa pasar dan akhirnya mendapatkan laba yang lebih tinggi. 
Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas produk merupakan 
kemampuan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan dan sekaligus memberikan kepuasan bagi 
konsumen. 
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Pengertian Citra Merek 
 Menurut Kotler dan Keller (2012:260) “Citra merek adalah proses dimana seseorang 
memilih, mengorganisasikan, dan mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu 
gambaran yang berarti.” Rangkuti dalam Sangadji dan Sopiah, (2013:327) “Citra merek adalah 
sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk di benak konsumen”. Simamora dalam Sangadji dan 
Sopiah (2013:327) mengemukakan bahwa “citra merek adalah seperangkat asosiasi unik yang 
ingin diciptakan atau dipelihara oleh pemasar. Asosiasi-asosiasi itu menyatakan apa sesungguhnya 
merek dan apa yang dijanjikan kepada konsumen.” 
 Shimp et al dalam Sangadji dan Sopiah (2013:327) mengatakan bahwa, “Citra merek (brand 
image) dapat dianggap sebagai jenis asosiasi yang muncul di benak konsumen ketika mengingat 
sebuah merek tertentu. Asosiasi tersebut secara sederhana dapat muncul dalam bentuk pemikiran 
atau citra tertentu yang dikaitkan dengan suatu merek, sama halnya ketika kita berpikir mengenai 
orang lain.” 
 Menurut Sangadji dan Sopiah (2013:327) berpendapat bahwa citra merek dapat positif atau 
negatif, tergantung pada persepsi seseorang terhadap merek. Berdasarkan definisi di atas dapat 
disimpulkan bahwa citra merek merupakan pemahaman konsumen mengenai merek secara 
keseluruhan dimana tidak semata ditentukan oleh bagaimana pemberian nama yang baik kepada 
sebuah produk, tetapi juga dibutuhkan bagaimana cara memperkenalkan produk tersebut agar dapat 
menjadi sebuah memori bagi konsumen dalam membentuk suatu persepsi akan sebuah produk. 
 
Pengertian Harga 
 Swastha (2014:147) “Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa barang kalau mungkin) 
yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya.“ 
 Menurut Tjiptono (2012:151) menyebutkan bahwa “Harga merupakan satu- satunya unsur 
bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan”. Sedangkan 
menurut Kotler dan Amstrong (2011:345) “Harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu 
produk dan jasa atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat 
dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa”. 
 Menurut Kotler dan Keller (2012:67) Harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran yang 
menghasilkan pendapatan, elemen lain menghasilkan biaya. Harga merupakan elemen termudah 
dalam program pemasaran untuk disesuaikan, fitur produk, saluran dan bahkan komunikasi 
membutuhkan banyak waktu.  
 
Keputusan Pembelian 
 Keputasan pembelian merupakan kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam 
pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian terhadap produk yang di tawarkan oleh 
penjual. Pengertian keputusan pembelian menurut Suharno (2010:96), sebagai “keputusan 
pembelian adalah tahap dimana pembeli telah menentukan pilihan dan melakukan pilihannya 
dengan melakukan pembelian produk, serta mengkonsumsinya”. Sebagai pemasar juga harus bisa 
mengindetifikasinya siapa yang membuat keputusan pembelian, jenis-jenis keputusan pembelian 
dan langkah-langkah dalam proses pembelian. 
 Berdasarkan definisi diatas disimpulkan bahwa keputusan pembelian adalah tindakan yang 
dilakukan konsumen untuk melakukan pembelian sebuah produk. Oleh karena itu, pengambilan 
keputusan pembelian konsumen merupakan suatu proses pemilihan salah satu dari beberapa 
alternatif penyelesaian masalah dengan tindak lanjut yang nyata. Setelah itu konsumen dapat 
melakukan evaluasi pilihan dan kemudian dapat menentukan sikap yang akan diambil selanjutnya. 
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saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

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

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

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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3. METODE PENELITIAN 
Sumber Data 
 Data adalah suatu informasi yang digunakan dalam penelitian agar dapat memberikan 
gambaran dari obyek yang diteliti, segala persoalan yang diteliti dapat ditelaah dan dibahas. Dalam 
penyusunan skripsi ini pengumpulan data dengan menggunakan dua cara yaitu melalui 
pengumpulan data primer dan data sekunder. 
Data Primer 
 Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama 
oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer 
adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika 
koesioner disebarkan melalui internet (Uma Sekaran, 2011). Kelebihan dari data primer adalah 
data lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat.dan didengar langsung 
oleh peneliti sehingga unsur-unsur kebohongan dari sumber yang fenomenal dapat 
dihindari.Kekurangan dari data primer adalah membutuhkan waktu yang relatif lama serta biaya 
yang dikeluarkan relatif cukup besar. Data primer penulis peroleh dari jawaban responden terhadap 
kuisioner yang dibagikan kepada para konsumen tentang kualitas produk, citra merek dan harga 
yang ditetapkan keputusan pembelian yang diberikan. 
 
Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber 
yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi 
pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya (Uma Sekaran, 2011). 
Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian untuk 
mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan 
pengumpulan data primer. Kekurangan dari data sekunder adalah jika sumber data terjadi 
kesalahan, kadaluwarsa atau sudah tidak relevan dapat mempengaruhi hasil penelitian. 
 
Unit Analisa Data 
 Menurut Maholtra (2011:215) unit analisis merupakan individu, perusahaan serta pihak-
pihak lain yang memberikan respon terhadap perlakuan ataupun tindakan yang dilakukan peneliti 
dalam penelitiannya. Dalam sebuah penelitian, menentukan unit analisis diperlukan agar peneliti 
dapat mengetahui dan menentukan masalah dari penelitian tersebut. Oleh karena itu, peneliti 
tersebut adalah individu, kelompok, perusahaan, atau budaya. 

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan. Perusahaan yang 
dijadikan sebagai unit analisis dalam penelitian adalah PT Wings yang menghasilkan produk pasta 
gigi merek Ciptadent di wilayah RT 001 dan RT 002 RW 008 Sudimara Barat, Kota Tangerang. 
Hal ini penulisan dijadikan masalah penelitian, karena peneliti memiliki kemudahan akses untuk 
memperoleh data yang dibutuhkan untuk menyusun skripsi, selain itu karena adanya masalah yang 
dialami oleh PT Wings terhadap produk pasta gigi Ciptadent di RT 001 dan RT 002 RW 008 
Sudimara Barat, Kota Tangerang. Terutama disebabkan oleh beberapa produk pasta gigi pesaing 
dari perusahaan lain. seperti Pesodent (PT. Unilever ), Formula (PT. Ultra Prima Abadi), Close Up 
(PT. Unilever), Colgate (PT. Unilever), Enzim (PT. Enzym Bioteknologi), Sensodyne (PT. Glaxo 
Smith Kline) dan lain sebagainya. 

Desain penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal yang bertujuan untuk menguji 
hipotesis tentang pengaruh variabel independen (Kualitas Produk, Citra Merek dan Harga) terhadap 
variabel dependen (Keputusan Pembelian) di PT Wings produk pasta gigi Ciptadent di wilayah RT 
001 dan RT 002 RW 008 Sudimara Barat, Kota Tangerang. 
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Metode Pengumpulan dan Pemilihan Data 
 Dalam pengumpulan data ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sebagai 
berikut : 
1) Interview 

Mengadakan wawancara langsung tentang variabel-variabel yang dibahas di dalam 
penelitian dengan masyarakat RT 001 dan RT 002 RW 008 Sudimara Barat, Kota Tangerang. 

2) Observasi 
Dengan mengadakan suatu pengamatan atau peninjauan langsung mengenai operasional 
perusahaan untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya. 

3) Kuisioner 
Yaitu mengumpulkan data dengan mengajukan daftar pernyataan yang menjadi objek 
pembahasan dengan beberapa aspek yang terkait di dalamnya yang ditunjukkan kepada 
konsumen PT Wings yaitu produk pasta gigi Ciptadent di wilayah RT 001 dan RT 002 RW 
008 Sudimara Barat, Kota Tangerang. 
 

Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang tapi obyek dan benda-benda alam lainnya. 
Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi 
meliputi karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. (Sugiyono 2016:119) 
Adapun populasi dalam penelitian ini adalah konsumen PT Wings produk pasta gigi Ciptadent di 
wilayah RT 001 dan RT 002 RW 008 Sudimara Barat, Kota Tangerang. berjumlah 120 orang. Dari 
jumlah tersebut terdiri dari: 
1) RT 001, 60 orang konsumen terdiri dari usia remaja dan dewasa laki- laki/perempuan. 
2) RT 002, 60 orang konsumen terdiri dari usia remaja dan dewasa laki- laki/perempuan. 
 
Sampel 

Sugiyono (2016:120) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang 
ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka penelitian dapat 
dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 
kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari 
populasi harus betul-betul respresentatif (mewakili). 
Menurut Sugiyono (2015:150) sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 
kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai 
sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok dengan sumber data. Untuk 
menentukan jumlah sampel sangat penting karena mewakili populasi penelitian, oleh karena itu 
pengambilan jumlah sampel dapat digunakan rumus Slovin sebagai berikut: 
 

 

 
 
n = Jumlah sampel N = Jumlah populasi 
e = Persentase kelanggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang 

masih dapat ditolelir yaitu 5%. 
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    N 
n = 

1 + Ne2 
 120 

n = 
1 + 120(0,05)2 

 
 120 

n = 
1 + 120 (0,0025) 

 
 120 

n = 
   1,3 

 
n = 92,30 dibulatkan menjadi 92. 
 

Dari hasil perhitungan di atas maka sampel yang akan diambil adalah sebanyak 92 
orang sesuai dengan rumus Slovin. 

Dari jumlah tersebut terdiri dari : 
1) RT 001, 47 orang konsumen terdiri dari usia remaja dan dewasa laki- laki/perempuan. 
2) RT 002, 45 orang konsumen terdiri dari usia remaja dan dewasa laki- laki/perempuan. 

 
Variabel dan Pengukuran 
Variabel adalah suatu konsep yan memiliki variasi nilai, dimana variabelnya merupakan objek 
penelitian dan pengamatan. Variabel nilai tersebut dapat berupa variabel bebas (independent 
variabel), yaitu variabel yang akan mempengaruhi secara positif maupun negatif dan variabel tidak 
bebas (dependent variabel), yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian 
ini terdapat dua variabel yaitu: 
1) Variabel bebas (Dependent Variable), yaitu variabel X dalam penelitian ini variabel X ada 

tiga, yaitu X1 = Kualitas Produk, X2 = Citra Merek, dan X3 = Harga. 
2) Variabel tidak bebas (Independent Variable), yaitu variabel Y dan variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Keputusan Pembelian. 
 Untuk mengukur variabel ini digunakan metode Likert yang merupakan skala ordinal, yaitu 
skala yang memungkinkan untuk menggunakan respondennya dari tingkatan paling rendah (satu) 
atau paling tinggi (lima). Melalui pengukuran ini penelitian dapat membagi respondennya ke dalam 
urutan rangking atas dasar sikapnya pada suatu obyek tertentu. 
 
Metode Statistik untuk Analisis Data 
Penelitian ini temasuk penelitian kuantitatif, karena di dalam penelitian ini penulis menggunakan 
metode pengumpulan data dengan kuesioner untuk mengambil informasi yang dibutuhkan oleh 
penulis. Ada dua konsep untuk mengukur kualitas data, yaitu sebagai berikut: 
1) Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2009:455), yang mengemukakan bahwa validitas merupakan ketetapan 
antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitiaan dengan data yang dapat 
dilaporkan oleh peneliti. 
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2) Uji Reliabilitas 
Sugiyono (2007:267), menyatakan uji realibilitas yaitu melakukan pengujian atas kesamaan 
data dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang variabel berarti instrumen yang bila 
digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang 
sama. Uji realibilitas dilakukan dengan melihat koefisien Alpha Cronbach yang dapat 
diartikan sebagai hubungan positif antara pertanyaan satu dengan yang lainnya. Reliabilitas 
suatu instrumen variabel dikatakan baik jika memiliki nilai Alpha Cronbach ≥0,60. 
 
 Uji Asumsi Klasik 
(1) Uji Normalitas 

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 
terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan 
pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual 
mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi 
tidak valid dan statisticparametric tidak dapat digunakan. 
Uji statistik yang digunakan untuk uji normalitas data dalam penelitian ini adalah 
uji normalitas atau sampel Kolmogorov-Smimov. Hasil analisis ini kemudian 
dibandingkan dengan nilai kritisnya menjelaskan output test of normality: 
1) Ada pedoman pengambilan keputusan : Angka signifikansi (Sig) >  = 0,05 

maka data berdistribusi normal. 
2) Angka signifikansi (Sig) <  = 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. 

(2) Uji Multikolonieritas 
Uji multikolonieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan atau 
kolerasi diantara variabel independent pada model regresi. Multikolonieritas 
menyatakan hubungan antar sesama variabel independen. Dalam penelitian ini, uji 
multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah ada korelasi atau hubungan 
diantara variabel independen terhadap variabel dependen. 
Uji multikolonieritas dalam penelitian ini dengan cara menganalisis matriks korelasi 
antar variabel independen dan perhitungan nilai tolerance dan VIF. Nilai cutoff yang 
umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance< 
0,1 atau sama dengan nilai VIF > 10. Apabila nilai tolerance> 0,1 dan nilai VIF < 
10, maka tidak terjadi multikolonieritas pada persamaan regresi. 

(3) Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 
terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 
tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 
Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas dan tidak terjadi 
heteroskedastisitas. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan 
dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID 
dan ZPRED, dimana sumbu Y adalah Y telah diprediksi dan sumbu X adalah 
residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah distudentized dalam dasar analisis: 
1) Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

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

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 
angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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(4) Regresi Linear Berganda 
Analisa regresi linear berganda digunakan oleh penulis, bila penulis bermaksud 
meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel dependen. Bila dua atau lebih 
variabel independen sebagai faktor prediktor (naik turunnya nilai). Persamaan regresi yang 
diharapkan dalam penelitian ini adalah: 
 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 
Keterangan: 
Y = Kinerja Karyawan 
a = Konstanta 
X1 = Kualitas Produk 
X2 = Citra Merek 
X3 = Harga 
b1 = Koefisien regresi variabel pengaruh Kualitas Produk  terhadap Keputusan 

Pembelian 
b2    = Koefisien regresi variabel pengaruh Citra Merek terhadap Keputusan 

Pembelian 
b3 = Koefisien regresi variabel pengaruh Harga  terhadap Keputusan Pembelian 
e = Pengganggu (error) 
 

(5) Koefisien Korelasi (R) 
Metode koefisien digunakan untuk mengetahui ada tidaknya keeratan hubungan antar 
variabel bebas dengan variabel terikat. Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan (strength) 
hubungan linier dan arah hubungan empat variabel acak. Jika koefisien korelasi positif, 
maka keempat variabel mempunyai hubungan yang serarah. Artinya, jika nilai variabel X 
tinggi, maka nilai Y akan menjadi tinggi pula. Sebaiknya, jika koefisien korelasi negatif, 
maka keempat variabel mempunyai hubungan terbalik. Artinya, jika nilai variabel X tinggi, 
maka nilai Y akan menjadi rendah dan sebaliknya. 

 
Tabel 3.2 

Skala Pearson Product Moment 
 

No. Interval Koefesien Keterangan 

1 0,00 - 0,199 Sangat Rendah 

2 0,20 - 0,399 Rendah 

3 0,40 - 0,599 Cukup 

4 0,60 - 0,799 Kuat 

5 0,80 - 1,000 Sangat Kuat 
Sumber Data : Pearson Product Moment 
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(6) Koefisien Determinasi (R2) 
Koerfisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 
dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 
nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen amat 
terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen hampir 
memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 
dependen. 

 
(7) Uji Hipotesis. 

1) Uji T 
Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara 
parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat signifikan 
yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari derajat 
kepercayaan mereka hipotesis alternatif diterima yang menyatakan bahwa suatu 
variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. 
Nilai t hitung = Pengujian t hitung digunakan untuk mengetahui kualitas 
keberartian regresi antara tiap-tiap variabel bebas (X) terdapat pengaruh atau tidak 
terhadap variabel terikat (Y). 
Nilai t tabel = t tabel digunakan sebagai pembanding antara nilai t hitung dengan 
t tabel apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. 

2) Uji F 
Uji f digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan 
yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada 
variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel 
dependen. 
Nilai F hitung = Pengujian F hitung digunakan untuk mengetahui kualitas 
keberartian regresi antara tiap-tiap variabel bebas (X) secara serempak/bersamaan 
terdapat pengaruh atau tidak terhadap variabel terikat (Y) 
Nilai f tabel = F tabel digunakan sebagai pembanding antara nilai F hitung 
dengan F tabel apakahhipotesi secara silmutan variabel bebas mempunyai pengaruh 
terhadap variabel terikat. 
 
 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Uji Validitas 
Dalam melakukan penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas dengan tujuan untuk 
mengetahui apakah data penelitian telah memenuhi peryaratan yang ditinjau dari segi validitas. Uji 
validitas digunakan untuk mengetahui kevalidan angket dalam mengumpulkan data. Dasar 
keputusan dalam uji validitas adalah: 
1) Jika nilai r hitung > nilai r table pada nilai signifikasi 5%, maka item angket  
 dinyatakan valid. 
2) Jika nilai r hitung < niali r table pada nilai signifikasi 5%, maka item angket dinyatakan tidak 

valid 
Uji validitas dilaksanakan dengan rumus korelasi bivariate person. Uji validitas dalam penelitian 
dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan alat bantu program spss 23.0 karena r table degree of 
freedom (df) = N-K yaitu df = 92-2 = 90 responden. Jadi r tabel distribusi 90 responden senilai 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

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

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

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

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

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

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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dengan 0,2050 maka r hitung > r tabel. Ringkas hasil uji validitas sebagaimana data dalam tabel 
berikut ini. 
 

Tabel 4.1 
Hasil Pengujian Uji Validitas 

Kualitas Produk, Citra Merek, Harga dan Keputusan Pembelian 
 

 
No 

Rhitung Empat Variabel  
Rtabel 

 
Keterangan Kualitas 

Produk 
(X1) 

Citra 
Merek 
(X2) 

Harga 
(X3) 

Keputusan 
Pembelian 

(Y) 
1 0,767 0,709 0,590 0,489 0,2050 Valid 
2 0,690 0,692 0,584 0,528 0,2050 Valid 
3 0,695 0,647 0,790 0,660 0,2050 Valid 
4 0,487 0,616 0,650 0,602 0,2050 Valid 
5 0,730 0,584 0,737 0,514 0,2050 Valid 
6 0,726 0,629 0,743 0,613 0,2050 Valid 
7 0,501 0,576 0,561 0,597 0,2050 Valid 
8 0,572 0,625 0,506 0,603 0,2050 Valid 
9 0,527 0,696 0,748 0,633 0,2050 Valid 
10 0,565 0,712 0,643 0,617 0,2050 Valid 

Sumber data : Data primer yang telah diolah (2020) 
 
Berdasarkan tabel 4.1 diatas hasil Uji Validitas, Kualitas Produk, Citra Merek, Harga dan 
Keputusan Pembelian diketahui bahwa dari 10 butir pernyataan hasil kuesioner keseluruhanya, 
hasil dari variabel tersebut adalah valid karena nilai- nilai dari korelasi (corrected Item-Total 
Correlation) berada diatas Rtabel (0,2050). Maka dari ke empat puluh pernyataan dinyatakan valid 
semua. 
 
Uji Reliabilitas 
Uji konsistensi internal (uji reliabilitas) dilakukan dengan menghitung koefisien Cronbach Alpha 
dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Suatu kuesioner diktakan reliable atau handal 
jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 
Teknik yang digunakan unuk mengukur reliabilitas pengamatan adalah Cronbach Alpha dengan 
cara membandingkan nilai alpha dengan standarnya dengan ketentuan jika: 
1) Apabila hasil koefisien Alpha lebih besar dari batas minum 0,60 maka kuesioner tersebut 

reliabel. 
2) Apabila hasil koefisien Alpha lebih kecil dari batasan minimal 0,60 maka kuesioner tersebut 

tidak reliable. 
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Tabel 4.2 
Hasil Pengujian Uji Reliabilitas 

Kualitas Produk, Citra Merek, Harga dan Keputusan Pembelian 
 

No Variabel Cronbach Alpha 
hitung 

Cronbach 
Alpha Standart 

Keterangan 

1 Kualitas Produk 0,827 0,6 Reliabel 
2 Citra Merek 0,847 0,6 Reliabel 
3 Harga 0,851 0,6 Reliabel 
4 Keputusan 

Pembelian 
0,788 0,6 Reliabel 

Sumber data : Data primer yang telah diolah (2020) 
 
Berdasarkan tabel 4.2 diatas hasil Uji Reliabilitas, Kualitas Produk, Citra Merek, Harga dan 
Keputusan Pembelian diketahui dinyatakan seluruhnya reliabel karena nilai koefisien Cronbach 
Alpha hitung lebih besar dari Cronbach Alpha standart yaitu 0,06. 
 
Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas 
 Sebelum melakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi 
normal maka terlebih dahulu perlu dilakukan uji normalitas, dengan menggunakan (scatterplot). 
Dasar pengambilan keputusan uji normalitas dengan Normal P-Plot, pada dasarnya normalitas 
sebuah data dapat dideteksi dengan melihat persebaran data dideteksi atau titik pada sumbu 
diagonal dari residual: 
1) Data dikatakan terdistribusi normal, jika data atau titik menyebar disekitar garis diagonal 

dan mengikuti arah garis diagonal. 
2) Sebaliknya data dikatakan tidak berdistribusi normal, jika data atau titik menyebar jauh 

dari arah garis atau tidak mengikuti diagonal. 
 

Gambar 4.3 
Hasil Pengujian Uji Normalitas 

 

 Sumber data : Data primer yang diolah (2020) 
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Berdasarkan hasil output SPSS diatas dapat dilihat grafik plot, dimana gamabar P-Plot terlihat 
titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa 
model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

 
Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi 
antara variabel bebas dengan model regresi. Untuk mendekatsi ada atau tidaknya 
multikolineritas dengan menggunakan nilai tolerance > 0,10 atau dengan nilai Variance 
Inflation Factor (VIF) < 10. Hasil analisis dapat dilihat dengan tabel berikut: 
 

Tabel 4.4 
Hasil Uji Multikolinearitas 

 
Coefficientsa 

 
 
 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 
Coefficients 

 
 
 

t 

 
 
 
Sig. 

 
 
Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Toleranc
e 

VIF 

1
 (Constan
t) 

6,328 2,946  2,148 ,034   

Kualitas 
Produk 

 
,397 

 
,088 

 
,389 

 
4,524 

 
,000 

 
,600 

 
1,666 

Citra 
Merek 

 
,212 

 
,083 

 
,245 

 
2,561 

 
,012 

 
,484 

 
2,065 

Harga ,244 ,076 ,283 3,217 ,002 ,577 1,734 
a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian (Y) 
Sumber data : Data primer yang diolah (2020) 
 
Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan variabel bebas Kualitas Produk, memiliki nilai 
tolerance 0,600 artinya variabel bebas yang memiliki nilai > 0,10 artinya tidak terjadi kolerasi 
antara variabel bebas. Citra Merek, memiliki nilai tolerance 0,484 artinya variabel bebas yang 
memiliki nilai > 0,10 artinya tidak terjadi kolerasi antara variabel bebas. Harga memiliki nilai 
tolerance 0,577 artinya variabel bebas yang memiliki nilai > 0,10 artinya tidak terjadi kolerasi 
antara variabel bebas. Hasil VIF pada variabel bebas Kualitas Produk menunjukan 1,666 maka 
nilai VIF < 10 artinya tidak ada multikolineritas anatara variabel bebas. Hasil VIF pada variabel 
bebas Citra Merek menunjukkan 2,065 maka nilai VIF < 10 artinya tidak ada multikolineritas 
anatara variabel bebas. . Hasil VIF pada variabel bebas Harga menunjukan 1,734 maka nilai 
VIF < 10 artinya tidak ada multikolineritas anatara variabel bebas. 
 
Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 
Variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika Variance dari residual 
satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedistisitas dan jika berbeda 
disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak 
terjadi heteroskedastisitas. Dengan melihat grafik plot yang ditunjukan dalam program SPSS 
yaitu plot antara nilai predeksi variabel terkait yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID maka 
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dapat ditentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2013:139) ada dasar 
yang dapat digunakan untuk menentukan ada atau tidak heteroskedastisitas yaitu: 
1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola yang teratur 

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

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada 
sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 
Gambar 4.5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 

Sumber data : Data primer yang diolah (2020) 
 
 
Data gamabar 4.5 di atas dapat disimpulkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar 
baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal tersebut berarti tidak terjadi 
heteroskedastisitas. 
 
Uji Autokorelasi 
Uji Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya kolerasi residual untuk pengamatan satu 
dengan pengamatan yang lain yang disusun menurut waktu. Model regresi yang baik 
mensyaratkan tidak adanya autokorelasi yaitu varian sampel tidak dapat menggambarkan varian 
populasinya. 
Pengambilan keputusan Durbin-Watson adalah sebagai berikut: 
1) dU < DW < 4 - dU maka tidak terjadi autokorelasi 
2) DW < dL atau DW > 4 - 4dL maka terjadi autokorelasi 
3) dL < DW < dU atau 4 – dU < DW < 4 – dL maka tidak ada keputusan yang pasti. 
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Tabel 4.6 
Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 
 
 
Model 

 
 

R 

 
 
R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

 
 
Durbin-Watson 

1 ,780a ,608 ,595 2,471 1,858 
a. Predictors: (Constant), Kualitas Produk (X1), Citra Merek (X2), Harga (X3) 
b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian (Y) 
Sumber data : Data primer yang diolah (2020) 
 
Diketahui : 
DW  = 1,858 
dU  = 1,7285 
dL  = 1,5941 
4 – dU = 2,2715 
4 – dL   = 2,4059 
 
Ketentuan: 
1) Bila d lebih dari dL, atau lebih besar dari 4-dL, maka terdapat autokorelasi 
2) Bila d terletak antara dU dan 4-dU, maka tidak ada autokorelasi 
3) Bila d terletak diantara dL dan dU, atau diantara 4-dU dan 4-dL, maka tidak menghasilkan 

kesimpulan yang pasti. 
 
Berdasarkan tabel 4.6 di atas nilai Durbin Waston sebesar 1,858 dengan nilai signifikan 5% 
jumlah sampel 92 responden (n), dan jumlah variabel independen 3 (k=3), maka dari Durbin 
Waston akan dapat dinilai dU sebesar 1,7285. 
dU < DW < 4 – dU = 1,7285 < 1,858 < 2,2715 maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. 
 
Analisis Regresi Linier Berganda 
Pengujian ini digunakan untuk memeriksa kuatnya huungan antara variabel-variabel bebas 
dengan variabel terikat. 

Tabel 4.7 
Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

 
Coefficientsa 

 
 
 
 
 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
 
 
 
 

T 

 
 
 
 
 
Sig. 

 
 
Collinearity 
Statistics 

 
B 

Std. 
Error 

 
Beta 

 
Tolerance 

 
VIF 

1 (Constant) 6,328 2,946  2,148 ,034   
Kualitas Produk ,397 ,088 ,389 4,524 ,000 ,600 1,666 
Citra Merek ,212 ,083 ,245 2,561 ,012 ,484 2,065 
Harga ,244 ,076 ,283 3,217 ,002 ,577 1,734 

 a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian (Y) 
 Sumber data : Data primer yang diolah (2020) 
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Berdasarkan tabel 4.7 diatas apabila ditulis dalam bentuk sederhana dari persamaan regresinya 
adalah sebagai berikut: 
 

 
 
Keterangan:  
Y  = Keputusan Pembelian 
A  = Konstanta 
X1  = Kualitas Produk  
X2 = Citra Merek 
X3  = Harga 
 
Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa: 
1) Jika variabel Kualitas Produk, Citra Merek dan Harga sama dengan 0 maka Keputusan 

Pembelian = konstanta yaitu 6,328. 
2) Jika variabel Kualitas Produk diasumsikan naik 1 satuan, maka Keputusan Pembelian 

akan meningkat sebesar 0,397. 
3) Jika variabel Citra Merek diasumsikan naik 1 satuan, maka Keputusan Pembelian akan 

meningkat sebesar 0,212. 
Jika variabel Harga diasumsikan naik 1 satuan, maka Keputusan Pembelian akan meningkat 
sebesar 0,244. 
 
Analisis Korelasi 
Uji Kofisien Korelasi adalah alat statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui derajat 
hubungan linear antara satu variabel dengan variabel lain. Korelasi dua variabel bersifat 
signifikan jika angka signifikansi (sig) < 0,05, sebaliknya jika angka signifikansi (sig) > 0,05 
maka hubungan kedua variabel tidak signifikan. 
 
Pada penelitian ini skala pengukuran data yang digunakan yaitu berjenis interval. Untuk data 
yang berjenis interval dan rasio maka digunakan analisis korelasi pearson product moment yang 
menggunakan kriteria sebagai berikut: 
1) 0,80 - 1,000  :  korelasi sangat kuat 
2) 0,60 - 0,799  :  korelasi kuat 
3) 0,40 - 0,599  :  korelasi cukup kuat 
4) 0,20 – 0,399  :  korelasi rendah 
5) 0,00 – 0,199  :  korelasi sangat rendah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Y = 6,328 + 0,397X1 + 0,212X2 + 0,244X3 

Y =  
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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 
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LATAR BELAKANG  
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terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Tabel 4.8 
Hasil Uji Koefisien Korelasi 

 
Correlations 

 X1 X2 X3 Y 
Kualitas 
Produk 
(X1) 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

1 ,613** 
,000 

,507** 
,000 

,683** 
,000 

 N 92 92 92 92 
Citra 
Merek 

Pearson Correlation ,613** 1 ,633** ,663** 

(X2) Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 
 N 92 92 92 92 
Harga 
(X3) 

Pearson Correlation ,507** ,633** 1 ,635** 

 Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 
 N 92 92 92 92 
Keputusan Pearson Correlation ,683** ,663** ,635** 1 
Pembelian 
(Y) 

Sig. (2-tailed) 
N 

,000 
92 

,000 
92 

,000 
92 

 
 

92 
 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 Sumber data : Data primer yang diolah (2020) 
 
Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 
 
1) Terlihat antara Keputusan Pembelian dengan Kualitas Produk menghasilkan sebesar 

0,683. Hasil tersebut menunjukkan korelasi antara Keputusan Pembelian dengan Kualitas 
Produk adalah kuat karena nilainya berkisaran 0,60 - 0,799. 

2) Terlihat antara Keputusan Pembelian dengan Citra Merek menghasilkan sebesar 0,663. 
Hasil tersebut menunjukkan korelasi antara Keputusan Pembelian dengan Citra Merek 
adalah kuat karena nilainya berkisaran 0,60 - 0,799. 

3) Terlihat antara Keputusan Pembelian dengan Harga menghasilkan sebesar 0,635. Hasil 
tersebut menunjukkan korelasi antara Keputusan Pembelian dengan Harga adalah kuat 
karena nilainya berkisaran 0,60-0,799. 

 
Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Uji Koefisien Determinasi untuk mengetahui seberapa eratnya pengaruh Kualitas Produk, 
Citra Merek dan Harga terhadap Keputusan Pembelian.
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Tabel 4.9 
Hasil Uji Koefisien Derterminasi 

 
Model Summaryb 

 
 
Model 

 
 

R 

 
 
R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

 
 
Durbin-Watson 

1 ,780a ,608 ,595 2,471 1,858 
a. Predictors: (Constant), Kualitas Produk (X1), Citra Merek (X2), Harga (X3) 
b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian (Y) 
Sumber data : Data primer yang diolah (2020) 
 
Berdasarkan tabel 4.9 diatas terlihat bahwa nilai Adjusted R2 dari tabel diatas adalah 0,595. Hal ini 
berarti 59,5% variabel Keputusan Pembelian dipengaruhi oleh variabel Kualitas Produk, Citra 
Merek dan Harga. Sedangkan sisanya yaitu 40,5% dipengaruhi oleh variabel lain seperti yang tidak 
dijelaskan dalam penelitian ini. 
 
Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 
 
Uji statistik T menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual 
dalam menerangkan variasi variabel dependen. Apakah variabel independen berpengaruh secara 
nyata atau tidak. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan melihat probabilitasnya, yaitu: 
1) Jika probabilitas > 0,05 maka model ditolak. 
2) Jika probabilitas < 0,05 maka model diterima. 
 

Tabel 4.10 
Hasil Uji T Secara Pasial 

 
Coefficientsa 

 
 
 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 
Coefficients 

 
 
 

t 

 
 
 
Sig. 

 
 
Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

1(Constant) 6,328 2,946  2,148 ,034   
Kualitas 
Produk 

 
,397 

 
,088 

 
,389 

 
4,524 

 
,000 

 
,600 

 
1,666 

Citra 
Merek 

 
,212 

 
,083 

 
,245 

 
2,561 

 
,012 

 
,484 

 
2,065 

Harga ,244 ,076 ,283 3,217 ,002 ,577 1,734 
 a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian(Y) 
 Sumber data : Data primer yang diolah (2020) 
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Berdasarkan tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa: 
1) Hasil pengujian hipotesis Kualitas Produk menunjukkan T hitung sebesar 4,524 lebih besar 

dari t tabel 1,98729 dengan taraf signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka Ho1 ditolak 
dan Ha1 diterima. Dengan demikian terdapat pengaruh yang signifikan antara Kualitas 
Produk terhadap Keputusan Pembelian. 

2) Hasil pengujian hipotesis Citra Merek menunjukkan T hitung sebesar 2,561 lebih besar dari 
t tabel 1,98729 dengan taraf signifikansi 0,012 lebih kecil dari 0,05 maka Ho2 ditolak dan Ha2 
diterima. Dengan demikian terdapat pengaruh yang signifikan antara Citra Merek terhadap 
Keputusan Pembelian. 

3) Hasil pengujian hipotesis Harga menunjukkan T hitung sebesar 3,217 lebih besar dari t tabel 
1,98729 dengan taraf signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05 maka Ho3 ditolak dan Ha3 
diterima. Dengan demikian terdapat pengaruh yang signifikan antara Kualitas Produk 
terhadap Keputusan Pembelian. 

 
Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 
Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama diuji dengan menggunakan uji F. 
Hasil perhitungan regeresi secara simultan diperoleh sebagai: 
 

Tabel 4.11 
Hasil Uji F Secara Simultan 

ANOVAa 
Model Sum of 

Squares 
Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 834,917 3 278,306 45,582 ,000b 
 Residual 537,289 88 6,106   
 Total 1372,207 91    

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian(Y) 
b. Predictors: (Constant), Kualitas Produk(X1), Citra Merek(X2), Harga(X3). 
Sumber data : Data primer yang diolah (2020) 
 
Berdasarkan tabel 4.11 di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1) F hitung > F tabel 
 Hasil perhitungan stastistik menunjukan nilai F hitung 45,582 lebih besar dari F tabel 2.71. 
2) Signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 
 Berdasarkan hal ini berti bahwa Ho4 ditolak dan Ha4 diterima. Dengan ini terdapat pengaruh 

yang signifikan antara Kualitas Produk, Citra Merek dan Harga terhadap Keputusan 
Pembelian. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang Analisa Kualitas Produk, Citra Merek, Harga 
Terhadap Keputusan Pembelian Pasta Gigi Ciptadent di Wilayah RT 001 Dan RT 002 RW 008 
Sudimara Barat, Kota Tangerang, maka diperoleh kesimpula sebagai berikut : 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis uji signifikansi parsial (uji statistik t), dan uji signifikansi 
simultan (uji statistik F), Maka diperoleh hasil: 
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1) Variabel Kualitas Produk (X1) mempunyai nilai t hitung 4,524> t tabel 1,98729 dan tingkat 
signifikansi 0,000 < 0,005. Maka hasil Ho1 ditolak dan Ha1 diterima, artinya pengaruh 
Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian (Y) signifikan secara parsial. 

2) Variabel Citra Merek (X2) mempunyai nilai t hitung 2,561> t tabel 1,98729 dan tingkat 
signifikansi 0,012 < 0,005. Maka hasil Ho1 ditolak dan Ha1 diterima, artinya pengaruh Citra 
Merek terhadap Keputusan Pembelian (Y) signifikan secara parsial. 

3) Variabel Harga (X3) mempunyai nilai t hitung 3,217> t tabel 1,98729 dan tingkat signifikansi 
0,002 < 0,005. Maka hasil Ho1 ditolak dan Ha1 diterima, artinya pengaruh Harga terhadap 
Keputusan Pembelian (Y) signifikan secara parsial. 

4) Variabel Kualitas Produk (X1), Citra Merek (X2), Harga (X3) mempunyai nilai F hitung 
sebesar 45,582 > F tabel 2,71 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,005. Maka Ho4 ditolak 
dan Ha4 diterima, artinya pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek dan Harga terhadap 
Keputusan Pembelian (Y) signikfikan secara simultan. 
 

Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran-saran yang ingin penulis berikan adalah sebagai berikut 
: 
1) Pasta Gigi Ciptadent hendaknya selalu mempertahankan kualitas produk serta menerima kritik 

dan saran pelanggan terhadap produk Pasta Gigi Ciptadent demi tercapainya kepuasan 
pelanggan. Seperti misalnya Deterjen (natarium lauril sulfat untuk membantu menghilangkan 
tumpukan dan emulsi plak pada gigi), Zat peningkat (koloid hidrofilik, karboksimetil selulosa 
dan selulosa hidroksietil untuk menstabilkan formulasi fase padat dan fase cair), agen 
abrasife (kalsium karbonat, dikalsium fosfat dihidrat dan magnesium trisilikat untuk 
mambantuk mengusir sisa makanan, bakteri dan beberapa noda gigi). 

2) Seiring perkembangan jaman, teknologi akan terus berkembang, tentu saja keinginan 
konsumen pun akan semakin meningkat, untuk itu perusahaan PT.Wings selaku produsen 
Pasta Gigi Ciptadent juga harus bisa mengikutinya dalam bentuk menjaga kualitas produknya, 
terus berinovasi dan memperhatikan semua faktor pada atribut-atribut produk pasta gigi. 

3) Kebijakan penetapan harga produk Ciptadent sebaiknya selalu memperhatikan segmen pasar 
yang sensitif terhadap perubahan harga, sehingga konsumen tidak mudah berpindah merek 
lainnya. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

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

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

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

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

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

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Pemilihan metode akuntansi persediaan di Indonesia berpedoman pada Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK yang digunakan adalah PSAK No. 14 (2015) persediaan 
didefinisikan sebagai aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa; dalam proses 
produksi untuk penjualan tersebut; atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan 
dalam proses produksi atau pemberi jasa. Metode akuntansi persediaan yang berlaku di Indonesia 
berdasarkan PSAK No. 14 (2015) terdapat dua macam metode akuntansi persediaan yaitu metode 
First In First Out (FIFO) dan metode rata-rata tertimbang (weighted average). Peraturan dalam 
PSAK No. 14 (2015) berbanding lurus dengan peraturan perpajakan di Indonesia yang dituangkan 
dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 (revisi keempat Undang-Undang No.7 Tahun 1991 
tentang perpajakan) hanya memperbolehkan penggunaan metode FIFO atau metode rata-rata 
tertimbang. 

Metode FIFO beranggapan, bahwa barang yang dibeli lebih awal, dianggap dikeluarkan 
lebih awal pula. Dengan demikian, setiap terjadi suatu transaksi penjualan, maka harga pokok 
barang yang terjual dinilai berdasarkan harga barang yang dibeli lebih awal. Metode rata-rata 
tertimbang beranggapan, bahwa setiap terjadinya perubahan jumlah persediaan barang, baik karena 
pembelian maupun karena adanya penjualan yang dilakukan oleh perusahaan, sisa persediaan 
barang yang masih ada segera diambil nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata barang yang masih ada 
diperoleh dengan jalan membagi jumlah nilai persediaan barang yang masih ada dengan jumlah 
satuan barang yang bersangkutan. Dengan demikian, harga pokok barang yang dijual, dinilai 
berdasarkan harga rata-rata barang itu.  

Setiap perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda dalam menentukan metode penilaian 
persediaan ada dua hal yang memotivasi sebagian besar manajemen perusahaan untuk memilih 
metode penilaian persediaan. Pertama, pengaruh laba bersih dimana manajer memilih untuk 
melaporkan laba yang lebih tinggi untuk perusahaan mereka dan yang kedua, pengaruh pajak 
pendapatan dimana manajer cenderung untuk memilih membayar pajak yang lebih rendah sejauh 
tidak melanggar aturan perpajakan tertentu. 

Beberapa faktor yang diduga memengaruhi pemilihan metode penilaian persediaan adalah 
ukuran perusahaan, variabilitas persediaan dan variabilitas harga pokok penjualan. Berdasarkan 
uraian di atas, maka diambil judul “Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Variabilitas 
Persediaan dan Variabilitas Harga Pokok Penjualan Terhadap Pemilihan Metode Penilaian 
Persediaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
Tahun 2016-2018”. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka perumusan masalah pada penelitian 
ini adalah: 
1) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode penilaian 

persediaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-
2018? 

2) Apakah variabilitas persediaan berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode penilaian 
persediaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-
2018? 

3) Apakah variabilitas harga pokok penjualan berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode 
penilaian persediaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 
2016-2018? 
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dapat ditentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2013:139) ada dasar 
yang dapat digunakan untuk menentukan ada atau tidak heteroskedastisitas yaitu: 
1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola yang teratur 

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

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada 
sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 
Gambar 4.5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 

Sumber data : Data primer yang diolah (2020) 
 
 
Data gamabar 4.5 di atas dapat disimpulkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar 
baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal tersebut berarti tidak terjadi 
heteroskedastisitas. 
 
Uji Autokorelasi 
Uji Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya kolerasi residual untuk pengamatan satu 
dengan pengamatan yang lain yang disusun menurut waktu. Model regresi yang baik 
mensyaratkan tidak adanya autokorelasi yaitu varian sampel tidak dapat menggambarkan varian 
populasinya. 
Pengambilan keputusan Durbin-Watson adalah sebagai berikut: 
1) dU < DW < 4 - dU maka tidak terjadi autokorelasi 
2) DW < dL atau DW > 4 - 4dL maka terjadi autokorelasi 
3) dL < DW < dU atau 4 – dU < DW < 4 – dL maka tidak ada keputusan yang pasti. 
 
 
 

4) Apakah ukuran perusahaan, variabilitas persediaan dan variabilitas harga pokok penjualan 
secara bersama berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode penilaian persediaan pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018? 
 

1.3 Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu: 

1) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap pemilihan metode 
penilaian persediaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 
2016-2018. 

2) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabilitas persediaan terhadap pemilihan 
metode penilaian persediaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2016-2018. 

3) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabilitas harga pokok penjualan terhadap 
pemilihan metode penilaian persediaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia tahun 2016-2018. 

4) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan, variabilitas persediaan dan 
variabilitas harga pokok penjualan terhadap pemilihan metode penilaian persediaan pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. 
 
 

2. LANDASAN TEORI 
2.1 Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan 
mengidentifikasi pengetahuan-pengetahuan (Arikunto, 2014:58) 

2.1.1 Persediaan 
Persediaan adalah barang-barang yang dibeli perusahaan dengan maksud untuk 

dijual lagi (barang dagangan), atau masih dalam proses produksi yang akan diolah lebih 
lanjut menjadi barang jadi kemudian dijual (barang dalam proses), atau akan dipergunakan 
dalam proses produksi barang jadi yang kemudian dijual (barang baku/pembantu). Menurut 
Kieso et al., (2008:402) persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan 
untuk dijual dalam operasi bisnis normal, atau barang yang akan digunakan atau 
dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. 

Persediaan memiliki peranan yang sangat penting dalam perusahaan, diantaranya 
mempertahankan stabilitas operasional perusahaan dan menentukan tingkat keuntungan 
perusahaan. Karena itu, persediaan harus dikelola dengan baik maka dalam proses produksi 
maupun dalam penjualan dapat terpenuhi. Namun sebaliknya jika persediaan perusahaan 
tidak dikelola dengan baik maka akan berdampak pada tidak berjalan lancarnya proses 
produksi sehingga tidak terpenuhi penjualan yang akan dapat merugikan perusahaan dalam 
memperoleh laba yang diinginkan. 
 
2.1.2 Metode Penilaian Persediaan 

Secara umum terdapat empat metode penilaian persediaan yaitu: identifikasi 
khusus, FIFO, LIFO, dan Rata-rata tertimbang. Namun pemilihan metode akuntansi 
persediaan di Indonesia mengacu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 14 
Tahun 2015 bahwa biaya persediaan harus dihitung dengan menggunakan rumus First In 
First Out (FIFO) dan rata-rata tertimbang (weighted average) yang dapat dipilih dalam 
menentukan arus biaya persediaan. Menurut Kieso et al., (2008:419) keunggulan FIFO 
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investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
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modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 

55-68



adalah mendekatkan nilai persediaan akhir dengan biaya berjalan. Karena barang pertama 
yang dibeli adalah barang pertama yang akan keluar maka nilai persediaan akhir akan terdiri 
dari pembelian paling akhir, terutama jika laju perputaran persediaan cepat. Menurut Ikatan 
Akuntansi Indonesia (2017:14.5) menyatakan bahwa dalam rumus biaya rata-rata 
tertimbang, biaya setiap unit ditentukan berdasarkan biaya rata-rata tertimbang dari unit 
yang serupa pada awal periode dan biaya unit yang serupa yang dibeli atau di produksi 
selama suatu periode. 
 
2.1.3 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala besar kecilnya perusahaan menurut berbagai 
cara antara lain dengan total aset, penjualan bersih, nilai pasar saham, dan lain-lain (Oky 
Darmanto, 2016). Bagi perusahaan besar akan cenderung menggunakan metode rata-rata 
tertimbang untuk mengurangi biaya pajak karena metode ini dapat menurunkan laba. 
Penggunaan metode rata-rata tertimbang selain dapat megurangi biaya pajak juga dapat 
menghindari biaya politik. Bagi perusahaan kecil akan menggunakan metode FIFO untuk 
menghasilkan tingkat laba yang maksimal dengan tujuan untuk memperoleh dana dari 
investor, karena salah satu indikator perusahaan yang sehat dilihat dari laba yang 
dihasilkan. Semakin tinggi laba yang dihasilkan maka investor tidak akan ragu untuk 
menginvestasikan uangnya untuk perusahaan karena dinilai menjanjikan. 
 
2.1.4 Variabilitas Persediaan 

Variabilitas persediaan merupakan variasi dari nilai persediaan dan 
menggambarkan operasional perusahaan yang mencerminkan teknik persediaan dan 
akuntansi persediaan serta pergerakan-pergerakan persediaan itu sendiri. Perusahaan 
dengan variabilitas persediaan kecil bisa memilih menggunakan metode rata-rata 
tertimbang. Yang dihasilkan lebih rendah bila dibandingkan dengan penggunaan metode 
FIFO sehingga perusahaan dapat melakukan penghematan pajak (tax saving). Sedangkan 
pada perusahaan yang variabilitas persediaan tinggi akan menggunakan metode FIFO 
sehingga laba menjadi lebih besar dan tidak bisa melakukan tax saving. 
 
2.1.5 Variabilitas Harga Pokok Penjualan 

Menurut Kieso et al., (2008:407) harga pokok penjualan (cost of good sales) 
merupakan perbedaan antara biaya barang yang tersedia untuk dijual selama periode 
berjalan dan biaya barang yang ada ditangan pada akhir periode. Harga pokok penjualan 
adalah nilai yang ditetapkan oleh perusahaan terhadap barang dan jasa dalam hubungannya 
penetapan harga yang didasarkan pada besarnya biaya produksi ditambahkan dengan 
keuntungan yang diharapkan. Perusahaan yang mempunyai tujuan untuk melakukan 
penghematan pajak atau biaya politis akan memilih metode penilaian persediaan rata-rata. 
Sedangkan apabila perusahaan ingin mendapatkan peningkatan pada labanya maka 
perusahaan akan memilih menggunakan metode penilaian persediaan FIFO. 
 
2.1.6 Teori Akuntansi Positif 

Teori akuntansi positif berusaha untuk menjelaskan fenomena akuntansi yang 
diamati didalam masyarakat. Dengan kata lain teori akuntansi positif menjelaskan faktor-
faktor yang mempengaruhi manajemen dalam memilih prosedur akuntansi yang optimal 
dan mempunyai tujuan tertentu. Dalam teori Akuntansi Positif, ada beberapa alternative 
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Berdasarkan tabel 4.7 diatas apabila ditulis dalam bentuk sederhana dari persamaan regresinya 
adalah sebagai berikut: 
 

 
 
Keterangan:  
Y  = Keputusan Pembelian 
A  = Konstanta 
X1  = Kualitas Produk  
X2 = Citra Merek 
X3  = Harga 
 
Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa: 
1) Jika variabel Kualitas Produk, Citra Merek dan Harga sama dengan 0 maka Keputusan 

Pembelian = konstanta yaitu 6,328. 
2) Jika variabel Kualitas Produk diasumsikan naik 1 satuan, maka Keputusan Pembelian 

akan meningkat sebesar 0,397. 
3) Jika variabel Citra Merek diasumsikan naik 1 satuan, maka Keputusan Pembelian akan 

meningkat sebesar 0,212. 
Jika variabel Harga diasumsikan naik 1 satuan, maka Keputusan Pembelian akan meningkat 
sebesar 0,244. 
 
Analisis Korelasi 
Uji Kofisien Korelasi adalah alat statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui derajat 
hubungan linear antara satu variabel dengan variabel lain. Korelasi dua variabel bersifat 
signifikan jika angka signifikansi (sig) < 0,05, sebaliknya jika angka signifikansi (sig) > 0,05 
maka hubungan kedua variabel tidak signifikan. 
 
Pada penelitian ini skala pengukuran data yang digunakan yaitu berjenis interval. Untuk data 
yang berjenis interval dan rasio maka digunakan analisis korelasi pearson product moment yang 
menggunakan kriteria sebagai berikut: 
1) 0,80 - 1,000  :  korelasi sangat kuat 
2) 0,60 - 0,799  :  korelasi kuat 
3) 0,40 - 0,599  :  korelasi cukup kuat 
4) 0,20 – 0,399  :  korelasi rendah 
5) 0,00 – 0,199  :  korelasi sangat rendah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Y = 6,328 + 0,397X1 + 0,212X2 + 0,244X3 

Y =  

akuntansi yang dapat digunakan oleh setiap perusahaan dalam upaya untuk mencapai 
efisiensi dan efektifitas perusahaan serta tingkat laba yang optimal.  

Teori akuntansi positif menerangkan bahwa adanya motivasi–motivasi bagi 
perusahaan dalam manajemen laba. Para manajer perusahaan dapat meningkatkan laba 
perusahaan ataupun memperkecil laba dengan tujuan tax saving melalui penentuan 
penilaian persediaan yang tepat dan sesuai untuk perusahaan dengan kondisi ekonomi saat 
ini. 

 
2.1.7 Teori Keagenan 

Teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Teori agensi 
ini berasumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya 
sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Konflik 
kepentingan yang terjadi antara principal dan agent dalam pemilihan metode akuntansi 
persediaan adalah terkait dengan laba yang akan dihasilkan perusahaan. 
 

2.2 Perumusan Hipotesis 
Berdasarkan pada perumusan masalah, maka perumusan hipotesis penelitian adalah sebagai 

berikut: 
1) Ho1 : Ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemilihan metode 

penilaian persediaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2018. 
Ha1  : Ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap pemilihan metode penilaian 
persediaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2018. 

2) Ho2 : Variabilitas persediaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemilihan metode 
penilaian persediaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2018. 
Ha2  :  Variabilitas persediaan berpengaruh secara signifikan terhadap pemilihan metode 
penilaian persediaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2018. 

3) Ho3 : Variabilitas harga pokok penjualan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
pemilihan metode penilaian persediaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
Tahun 2016-2018. 
Ha3  : Variabilitas harga pokok penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap pemilihan 
metode penilaian persediaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2016-
2018. 

4) Ho4 : Ukuran perusahaan, variabilitas persediaan dan variabilitas harga pokok penjualan tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap pemilihan metode penilaian persediaan pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2018. 
Ha4 : Ukuran perusahaan, variabilitas persediaan dan variabilitas harga pokok penjualan 
berpengaruh secara signifikan terhadap pemilihan metode penilaian persediaan pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2018. 
 

 
3. METODE PENELITIAN 

3.1 Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Sumber data 
sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh 
media, situs web, internet dan seterus nya. Data tersebut diperoleh dari website Bursa Efek 
Indonesia yaitu www.idx.co.id. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian 
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yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta analisis 
terhadap data yang bertujuan untuk menemukan hubungan antara variabel. 

 
3.2 Horizon Waktu 

Horizon waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional. Cross sectional 
merupakan tipe studi satu tahap yang datanya berupa beberapa subyek pada waktu tertentu. Dalam 
hal ini, peneliti merangkum data dari laporan keuangan tahunan perusahaan sampel teraudit selama 
periode tahun 2016-2018. 

 
3.3 Unit Analisis Data 

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis 
data. Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi, yaitu perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 
3.4 Metode Pengumpulan dan Pemilihan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu melalui teknik 
pengumpulan data dengan mendapatkan informasi dan landasan teori untuk memahami masalah 
yang ada dalam skripsi ini, melalui bahan-bahan kuliah, buku, jurnal, dan informasi melalui 
internet berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, metode ini juga dilakukan untuk 
megumpulkan seluruh data yang diperlukan dalam proses penelitian berupa laporan keuangan dan 
laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 
2016-2018. 

 
3.5 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2014:80), menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi 
yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Berdasarkan pengertian ini, populasi dalam penelitian ini 
adalah 168 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode 
pengamatan dalam penelitian ini adalah dari taahun 2016-2018. 

Sugiyono (2017:81), mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah purposive sampling method dengan menetapkan beberapa kriteria, sehingga 
didapat 110 sampel perusahaan manufaktur yang layak menjadi sampel dalam penelitian ini. 

Kriteria yang ditetapkan dalam pemilihan sampel menggunakan purposive sampling 
method adalah sebagai berikut: 
1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mempublikasikan laporan 

keuangannya untuk tahun 2016-2018 secara berturut-turut. 
2) Perusahaan manufaktur secara konsisten hanya menerapkan satu metode penilaian persediaan 

yaitu metode FIFO atau rata-rata tertimbang (weighted average) selama periode pengamatan 
yaitu tahun 2016-2018. 

3) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang tidak mengalami kerugian selama periode 
pengamatan yaitu tahun 2016-2018. 

4) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang melaporkan laporan keuangan dengan nilai 
nominal Rupiah selama periode pengamatan yaitu tahun 2016-2018. 
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3.6 Variabel dan Pengukuran 
Menurut Sudaryono (2016:45), variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 
tersebut. Dalam penelitian ini, variabel penelitian dibedakan dalam 2 (dua) kelompok yaitu: 
variabel independen dan variabel dependen. 

3.6.1 Variabel Independen 
Menurut Sugiyono (2017:39), Variabel independen adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. 
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1) Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya asset yang dimiliki oleh 
perusahaan. Ukuran aset tersebut diukur sebagai logaritma natural dari total asset. 
Logaritma natural digunakan untuk memperhalus aset tersebut yang sangat besar dibanding 
variabel keuangan lainnya 

 
 
 
 
 

2) Variabilitas Persediaan 
Variabilitas persediaan menggunakan skala pengukuran berupa skala rasio. Variabilitas 

persediaan dapat diukur  dari koefisien variasi persediaan. Koefisien variasi persediaan 
diperoleh dengan membagi standar deviasi persediaan dengan rata-rata persediaan. Standar 
deviasi dihitung dari standar deviasi persediaan selama 3 tahun. Rata-rata persediaan 
dihitung dari total persediaan selama 3 tahun dibagi 3. 

 
 
 
 
 
 
 

3) Variabilitas Harga Pokok Penjualan 
Variabilitas harga pokok penjualan menggunakan skala pengukuran berupa skala rasio. 

Koefisien variasi harga pokok penjualan diperoleh dengan membagi standar deviasi harga 
pokok penjualan dengan rata-rata harga pokok penjualan. Standar deviasi dihitung dari 
standar deviasi harga pokok penjualan selama 3 tahun. Rata-rata harga pokok penjualan 
dihitung dari total harga pokok penjualan selama 3 tahun dibagi 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ukuran Perusahaan = Ln (Total Asset) 

    Standar Deviasi Persediaan 
Variabilitas Persediaan =     
                Rata-rata Persediaan 
 

 

    Standar Deviasi HPP 
         Variabilitas HPP =  
              Rata-rata HPP 
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3.6.2 Variabel Dependen 
Menurut Sugiyono (2014:39), variabel dependen merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen. Variabel 
dependen dinotasikan dengan Y, dalam penelitian ini variabel dependen yang akan diteliti 
adalah pemilihan metode penilaian persediaan FIFO atau rata-rata tertimbang. 

Variabel dependen ini bersifat kualitatif dan merupakan variabel dummy, Oleh 
karena itu pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala nominal. Indikator variabel 
ini memberikan nilai 0 pada perusahaan yang menggunakan metode FIFO (first in first out) 
dan memberikan nilai 1 pada perusahaan yang menggunakan metode rata-rata tertimbang 
(weighted average). 

 
3.7 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, metode analisis yang dilakukan dengan analisis statistik dan 
menggunakan software SPSS Versi 23. Metode dan teknik analisis didukung oleh beberapa tahap 
seperti statistik deskriptif, asumsi multikolinieritas, dan regresi logistik. Persamaan regresi logistik 
yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 
 

          MPP 
Ln  =        β + β1UP +β2VP +β3VHPP + e 
                 1 – MPP 

 
 
Keterangan: 
Ln  = Log natural 
MPP  = Metode penilaian persediaan 
UP  = Ukuran Perusahaan 
VP  = Variabilitas Persediaan 
Vhpp  = Variabilitas harga pokok penjualan 
e  = Error 
β,β1,β2,β3 = Nilai koefisien dari setiap variabel independen 
 
 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 
Dalam penelitian ini, populasi yang diambil merupakan perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018. Penelitian dilakukan 
dengan menggunakan laporan tahunan (annual report) di Bursa Efek Indonesia. Penelitian 
menggunakan laporan tahunan, karena laporan tahunan perusahaan menyajikan berbagai 
macam informasi yang lengkap dan mendetail terkait dengan perusahaan. 

Penelitian ini mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
karena perusahaan manufaktur di Indonesia merupakan jenis usaha yang terdiri dari 
berbagai sektor industri. 
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Tabel 4.1 
Kelompok Sampel Perusahaan Berdasarkan Metode Penilaian Persediaan 

 
No Metode Penilaian Persediaan Jumlah Persentase 
1 FIFO 20 18% 
2 Rata-rata Tertimbang 90 82% 

 Jumlah 110 100% 

 
4.2 Analisis Data 

4.2.1 Statistik Deskriptif 
Menurut Ghozali (2016:19), statistik deskriptif merupakan metode-metode statistik 

yang digunakan untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan. Statistik deskriptif 
memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), 
standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum. 

 
 Tabel 4.2 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 

 N 
Minimu

m 
Maximu

m Mean 
Std. 

Deviation 
MPP 110 0 1 ,82 ,387 
UP 110 11,44 19,52 14,5679 1,51566 
VP 110 ,01 1,55 ,2027 ,21050 
VHPP 110 ,01 ,93 ,1599 ,15364 
Valid N 
(listwise) 110     

Sumber : SPSS 23, Data diolah 
 

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa Valid N (listwise) adalah banyaknya data yang 
digunakan dalam penelitian, yaitu 110 data. Berikut uraian analisis deskriptif penelitian:. 

Variabel Metode Penilaian Persediaan (Y), menunjukkan bahwa nilai terkecil 
(minimum) sebesar 0 dan nilai terbesar (maksimum) ditunjukkan sebesar 1. Nilai rata-rata 
(mean) yaitu sebesar 0,82 dan nilai simpangan baku (std deviation) sebesar 0,387. 

Variabel Ukuran Perusahaan (X1), menunjukkan nilai terkecil (minimum) sebesar 
11,44 dan nilai terbesar (maksimum) sebesar 19,52. Nilai rata-rata (mean) sebesar 14,5679 
dan nilai simpangan baku (std deviation) adalah sebesar 1,51566, itu artinya sampel yang 
dimiliki besarnya hampir sama antar masing-masing sampel perusahaan (tidak variatif). 

Variabel Variabilitas Persediaan (X2), menunjukkan nilai terkecil (minimum) 
sebesar 0,01 dan nilai terbesar (maksimum) sebesar 1,55. Nilai rata-rata (mean) diperoleh 
sebesar 0,2027 dan nilai simpangan baku (std deviation) adalah sebesar 0,21050, itu artinya 
perbedaan data satu dengan data yang lainnya tinggi (variatif). 

Variabel Variabilitas Harga Pokok Penjualan (X3), menunjukkan nilai terkecil 
(minimum) sebesar 0,01 dan nilai terbesar (maksimum) ditunjukkan sebesar 0,93. Nilai 
rata-rata (mean) yaitu sebesar 0,1599 dan nilai simpangan baku (std deviation) sebesar 
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0,15364, itu artinya sampel yang dimiliki besarnya hampir sama antar masing-masing 
sampel perusahaan (tidak variatif). 

 
4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

Dalam analisis regresi logistik tidak memerlukan uji asumsi normalitas, 
autokorelasi dan homoskedastititas karena didalam analisis regresi logistik dihasilkan suatu 
analisis model fit yang menggambarkan apakah data dari penelitian ini baik untuk 
digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2015). 

 
4.2.2.1 Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2016:103), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 
apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 
Multikolinieritas dilakukan dengan memperhatikan nilai tolerance dan Variance 
Inflation Factor (VIF). Apabila nilai Tolerance ≥ 0,10 atau sama dengan nilai VIF 
≤ 10, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam model regresi tersebut tidak 
terjadi gejala multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada gambar 
berikut: 

 
  Tabel 4.3 

Hasil Uji Multikolinieritas 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficient
s 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 

Error Beta 
Toleran

ce VIF 
1 (Constant

) 
-

,119 ,352  -,337 ,737   

UP ,066 ,024 ,258 2,776 ,007 ,964 1,037 
VP -

,523 ,184 -,284 -2,836 ,005 ,829 1,207 

VHPP ,518 ,254 ,205 2,041 ,044 ,821 1,219 
Sumber : SPSS 23, Data diolah 

 
Berdasarkan tabel 4.3, dapat diketahui tidak ada variabel independen yang 

memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 dan nilai VIF lebih dari 10, yang berarti 
tidak ada korelasi antar variabel independen. Jadi, tidak ada multikolinieritas antar 
variabel independen dalam model regresi pada penelitian ini. 

 
4.2.3 Analisis Regresi Logistik 

4.2.3.1 Uji Keseluruhan Model Fit 
Uji statistik yang digunakan dalam menilai overall fit model adalah 

likehood. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2 Log 
Likehood (-2LL) pada awal (Block Number = 0) dengan nilai -2 Log Likehood (-
2LL) pada akhir (Block Number = 1). Adanya pengurangan nilai antara -2LL awal 
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dengan nilai –2LL pada langkah berikutnya menunjukkan bahwa model yang 
dihipotesakan fit dengan data. Penurunan pada nilai Log Likehood menunjukkan 
bahwa model regresi semakin baik. Hasil uji model fit dapat dilihat pada tabel 
berikut: 

 
Tabel 4.4 

(Block Number =0) 
Iteration Historya,b,c 

Iteration -2 Log likelihood 
Coefficients 

Constant 
Step 0 1 105,230 1,273 

2 104,314 1,489 
3 104,311 1,504 
4 104,311 1,504 

Sumber : SPSS 23, Data diolah 
 

Tabel 4.5 
(Block Number =1) 

Iteration Historya,b,c,d 

Iteration 
-2 Log 

likelihood 

Coefficients 
Constan

t X1 X2 X3 
Step 
1 

1 95,018 -2,475 ,264 -2,092 2,073 
2 90,257 -5,360 ,484 -3,293 4,010 
3 89,800 -6,626 ,578 -3,855 5,047 
4 89,793 -6,779 ,589 -3,942 5,213 
5 89,793 -6,782 ,589 -3,944 5,217 
6 89,793 -6,782 ,589 -3,944 5,217 

Sumber : SPSS 23, Data diolah 
 

  Berdasarkan tabel 4.4 dan 4.5 menunjukkan perbandingan antara nilai -2LL 
blok pertama dan dengan -2LL blok kedua. Dari hasil perhitungan nilai -2LL terlihat 
bahwa nilai blok pertama (Block Number = 0) adalah 104,311 dan nilai -2LL pada 
blok kedua (Block Number =1) adalah 89,793. Dengan hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa model regresi yang kedua lebih baik, karena terdapat penurunan 
nilai dari blok pertama ke blok kedua sebesar 14,518. 

 
 4.2.3.2 Uji Kelayakan Model Regresi Logistik 
  Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer and 

Lameshow’s Goodness of Fit Test. Uji tersebut bertujuan untuk menentukan apakah 
model yang dibentuk sudah tepat atau tidak. Dikatakan tepat apabila tidak ada 
perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya. Apabila tingkat 
signifikan ≤ 5%, maka terdapat perbedaan antara model dan nilai observasinya. 
Namun, apabila tingkat signifikan ≥5%, maka model dapat memprediksi nilai 
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Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

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

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

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

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

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

 
 Tabel 4.6 

Hasil Uji Kelayakan Model Regresi Logistik 
Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 
1 3,557 8 ,895 

 

Sumber : SPSS 23, Data diolah 
pada tabel di atas diperoleh Chi-square sebesar 3,557 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,895 dan df 8. Dari hasil tersebut terlihat bahwa nilai signifikan 
lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada 
perbedaan antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi logistik yang digunakan 
telah memenuhi kecukupan data (fit). 

 
  4.2.3.3 Uji Koefisien Determinasi 
  Uji koefisien determinasi digunakan untuk melihat kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen, digunakan nilai Cox & Snell R 
Square dan Nagelkerke R Square 

 
 Tabel 4.7 

Model Summary 
Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 
1 89,793a ,124 ,202 

Sumber : SPSS 23, Data diolah 
 
Tabel di atas menunjukkan nilai Nagelkerke R Square sebesar 0.202 yang 

lebih besar dari pada Cox & Snell R Square 0,124 yang menunjukkan bahwa 
kemampuan ketiga variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 
adalah sebesar 20.2% dan terdapat 79,8% faktor lain diluar model yang menjelaskan 
variabel dependennya. 

 
  4.2.3.4 Hasil Uji Regresi Logistik  

(Uji Hipotesis Parsial) 
  Setelah diperoleh model fit terhadap data, maka langkah selanjutnya adalah 

dilakukan uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab pertanyaan 
penelitian ini. Uji parsial variabel independen bertujuan untuk mengetahui apakah 
ukuran perusahaan, variabilitas persediaan dan variabilitas harga pokok penjualan 
secara parsial berpengaruh terhadap pemilihan metode penilaian persediaan.  
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Tabel 4.8 
Hasil Uji Hipotesis Parsial (Wald Test) 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 
EXP(B) 

Lower Upper 
Ste
p 1a 

X1 ,589 ,224 6,916 1 ,009 1,803 1,162 2,798 
X2 -3,944 1,502 6,898 1 ,009 ,019 ,001 ,368 
X3 5,217 2,889 3,260 1 ,071 184,30

3 ,640 53063,441 

Constant -6,782 3,119 4,728 1 ,030 ,001   
Sumber : SPSS 23, Data diolah 
 

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4.8, maka persamaan regresi 
dapat dijabarkan sebagai berikut: 
 
          MPP 
Ln   = -6,782 + 0,589UP - 3,944VP + 5,217VPP 

            1-MPP 
 
  Hipotesis 1 

Dari hasil olah data pada tabel 4.8, menyatakan bahwa variabel ukuran 
perusahaan mempunyai tingkat signifikan sebesar 0,009 dan beta 0.589. Berarti 
tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,009 < 0,05) hasil pengujian hipotesis 
tersebut menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pemilihan 
metode penilaian persediaan. 

 
Hipotesis 2 

Dari hasil olah data pada tabel 4.8, menyatakan bahwa variabel variabilitas 
persediaan mempunyai tingkat signifikan sebesar 0,009 dan beta -3.944. Berarti 
tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,009 < 0,05) hasil pengujian hipotesis 
tersebut menunjukan bahwa variabilitas persediaan berpengaruh terhadap pemilihan 
metode penilaian persediaan. 

 
Hipotesis 3 

Dari hasil olah data pada tabel 4.8, menyatakan bahwa variabel variabilitas 
harga pokok penjualan mempunyai tingkat signifikan sebesar 0,071 dan beta 5.217. 
Berarti tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 (0,071 > 0,05) hasil pengujian 
hipotesis tersebut menunjukan bahwa variabilitas harga pokok penjualan tidak 
berpengaruh terhadap pemilihan metode penilaian persediaan. 

 
(Uji Hipotesis Simultan) 

Uji simultan diperoleh melalui hasil uji omnibus. Uji omnibus dapat 
diartikan sebagai uji serempak atau simultan untuk mengetahui apakah secara 
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bersama-sama terdapat pengaruh yang nyata dari variabel independen terhadap 
variabel dependen. 

 
Tabel 4.9 

Hasil Uji Regresi Logistik Secara Simultan 
Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 
Step 1 Step 14,518 3 ,002 

Block 14,518 3 ,002 
Model 14,518 3 ,002 

Sumber : SPSS 23, Data diolah 
 

Dari hasil olah data pada tabel 4.8, menyatakan bahwa hasil Chi-Square 
sebesar 14,518 dengan df sebesar 3 dan signifikansi sebesar 0,002 yang nilainya 
lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 4 diterima, sehingga 
dapat disimpulkan ukuran perusahaan, variabilitas persediaan, dan variabilitas 
harga pokok penjualan berpengaruh secara simultan terhadap pemilihan metode 
penilaian persediaan. 

 
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pemilihan metode penilaian 
persediaan 
Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap pemilihan metode penilaian persediaan, dimana variabel ukuran perusahaan 
mempunyai tingkat signifikan sebesar 0,009 dan beta 0.589. Berarti tingkat signifikan lebih 
kecil dari 0,05 (0,009 < 0,05) hasil pengujian hipotesis tersebut menunjukan bahwa ukuran 
perusahaan berpengaruh terhadap pemilihan metode penilaian persediaan. 

 
4.3.2 Pengaruh variabilitas persediaan terhadap pemilihan metode penilaian 

persediaan 
Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa variabilitas persediaan berpengaruh 

terhadap pemilihan metode penilaian persediaan, dimana variabel variabilitas persediaan 
mempunyai tingkat signifikan sebesar 0,009 dan beta -3.944. Berarti tingkat signifikan 
lebih kecil dari 0,05 (0,009 < 0,05) hasil pengujian hipotesis tersebut menunjukan bahwa 
variabilitas persediaan berpengaruh terhadap pemilihan metode penilaian persediaan. 

 
4.3.3 Pengaruh variabilitas harga pokok penjualan terhadap pemilihan metode 

penilaian persediaan 
Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa variabilitas harga pokok penjualan 

tidak berpengaruh terhadap pemilihan metode penilaian persediaan, dimana variabel 
variabilitas harga pokok penjualan mempunyai tingkat signifikan sebesar 0,071 dan beta 
5.217. Berarti tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 (0,071 > 0,05) hasil pengujian 
hipotesis tersebut menunjukan bahwa variabilitas harga pokok penjualan tidak berpengaruh 
terhadap pemilihan metode penilaian persediaan. 
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4.3.4 Pengaruh ukuran perusahaan, variabilitas persediaan dan variabilitas harga 
pokok penjualan terhadap pemilihan metode penilaian persediaan 
Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa ukuran perusahaan, variabilitas 

persediaan, dan variabilitas harga pokok penjualan berpengaruh secara simultan terhadap 
pemilihan metode penilaian persediaan, dimana hasil Chi-Square sebesar 14,518 dengan df 
sebesar 3 dan signifikansi sebesar 0,002 yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat 
disimpulkan ukuran perusahaan, variabilitas persediaan, dan variabilitas harga pokok 
penjualan berpengaruh secara simultan terhadap pemilihan metode penilaian persediaan. 

 
 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti mengenai ukuran perusahaan, 
variabilitas persediaan, dan variabilitas harga pokok penjualan terhadap pemilihan metode 
penilaian persediaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2016-2018 
maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1) Ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap pemilihan metode penilaian 

persediaan. Dengan tingkat signifikansi (p-value) sebesar 0,009 < 0,05 karena tingkat 
signifikan lebih kecil dari α = 0,05 maka Ho1 ditolak dan Ha1 diterima. 

2) Variabilitas persediaan berpengaruh secara signifikan terhadap pemilihan metode penilaian 
persediaan. Dengan tingkat signifikansi (p-value) sebesar 0,009 < 0,05 karena tingkat 
signifikan lebih kecil dari α = 0,05 maka Ho2 ditolak dan Ha2 diterima. 

3) Variabilitas Harga Pokok Penjualan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemilihan 
metode penilaian persediaan. Dengan tingkat signifikansi (p-value) sebesar 0,071 > 0,05 karena 
tingkat signifikan lebih besar dari α = 0,05 maka Ho3 diterima dan Ha3 ditolak. 

4) Ukuran perusahaan, variabilitas persediaan dan variabilitas harga pokok penjualan secara 
simultan (bersama-sama) berpengaruh secara signifikan terhadap pemilihan metode penilaian 
persediaan. Dengan tingkat signifikansi (p-value) sebesar 0,002 < 0,05 karena tingkat 
signifikan lebih kecil dari α = 0,05 maka Ho4 ditolak dan Ha4 diterima. 
 

5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang didapat dan dengan adanya keterbatasan dalam penelitian, 

maka penulis memberikan beberapa saran agar penelitian ini dapat dikembangkan menjadi lebih 
baik lagi dan banyak memberikan manfaat. Adapun saran bagi peneliti selanjutnya antara lain: 
1) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah periode waktu penelitian sehingga hasil yang 

dihasilkan lebih akurat. 
2) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, variabilitas persediaan dan 

variabilitas harga pokok penjualan dapat mempengaruhi pemilihan metode penilaian 
persediaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2018 sebesar 20,2% 
sedangkan sisanya sebesar 79,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini. Bagi 
peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel-variabel lain seperti perputaran 
persediaan, intensitas persediaan, rasio lancar dan sebagainya. 

3) Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian yang digunakan. Objek penelitian dapat 
menambahkan objek perusahaan pertambangan, perusahaan dagang, perusahaan real estate, 
dan/atau perusahaan jasa.  
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ABSTRAK 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh laba bersih dan komponen-
komponen akrual terhadap arus kas operasi di masa mendatang pada perusahaan industri barang 
konsumsi. Penelitian ini menggunakan dua komponen akrual, yaitu perubahan piutang usaha dan 
perubahan persedian. 
 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari laporan keuangan 
perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. 
Populasi dalam penelitian ini adalah 53 perusahaan. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 11 
perusahaan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling pada 
perusahaan industri barang konsumsi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
regresi linier berganda, di mana dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu sebelum pengujian 
hipotesis. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa laba bersih laba bersih berpengaruh signifikan 
terhadap arus kas di masa mendatang (thitung 3,746 > ttabel 2,008). Perubahan piutang usaha 
berpengaruh signifikan terhadap arus kas di masa mendatang (thitung 3,117 > ttabel 2,008) dan 
perubahan persediaan berpengaruh negatif terhadap arus kas di masa mendatang (thitung sebesar - 
5,318 <  ttabel - 2,008). Secara simultan laba bersih, perubahan piutang dan perubahan persediaan 
berpengaruh signifikan (0,000 < 0,05) terhadap arus kas operasi di masa mendatang (Fhitung 22,903 
> Ftabel  2,786). 
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1. PENDAHULUAN 
 

Pengambilan keputusan bisnis sangat berpengaruh terhadap perkembangan dunia  usaha. 
Melalui keputusan yang tepat, maka eksistensi perusahaan dengan adanya informasi. Faktor yang 
berperan dalam menyajikan  informasi yang dibutuhkan  bagi  para pelaku bisnis salah satunya 
adalah informasi akuntansi. Dalam informasi akuntansi terdapat laporan keuangan yang berisi 
informasi mengenai perkembangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Pengguna laporan 
keuangan memanfaatkan semaksimal mungkin informasi yang diperoleh dari laporan keuangan 
yang dipublikasikan, yang akan digunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk menilai kinerja 
perusahaan dan berspekulasi terhadap keuangan perusahaan di masa yang akan datang (Widyawati 
dan Sukartha, 2016). Berdasarkan PSAK No 1 (2017) tujuan laporan keuangan adalah untuk 
memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

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

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

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

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

69-84



 

bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. 
Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan 
sumber daya manusia yang dipercayakan kepada mereka.  

Dalam memprediksi kondisi perusahaan di masa mendatang, para pelaku ekonomi 
membutuhkan data historis dan laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam membuat keputusan, salah satunya yaitu laporan arus kas (Prayoga, 2012). 

Memprediksi arus kas operasi di masa mendatang penting dilakukan karena berguna bagi 
berbagai pihak, baik pihak internal maupun eksternal. Bagi pihak internal, memprediksi arus kas 
operasi di masa mendatang diperlukan untuk mengevaluasi aktivitas operasi perusahaan sekarang 
dan di masa yang akan datang, seperti menghasikan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, 
memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar deviden, dan melakukan investasi baru 
tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Sedangkan bagi pihak eksternal seperti kreditor, 
memprediksi arus kas operasi di masa mendatang  berguna untuk melihat kemampuan perusahaan 
dalam membayarkan hutang jangka pendek. 

Selain laporan arus kas, laporan laba rugi juga dapat digunakan dalam memprediksi arus 
kas di masa mendatang. Untuk mengetahui kinerja yang dihasilkan perusahaan, maka laba dapat 
menjadi salah satu parameternya. Laba menggambarkan secara menyeluruh tentang keadaan dan 
aktivitas perusahaan. laba berasal dari unsur-unsur seperti pendapatan dan beban yang 
berhubungan dengan aktivasi operasi perusahaan. Laba diyakini sebagai alat yang andal bagi para 
pemakainnya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi terutama untuk mengurangi 
risiko ketidakpastian. Informasi laba yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah laba bersih. 
Laba bersih adalah selisih antara penghasilan yang berasal dari transaksi-transaksi perusahaan pada 
periode tertentu dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan tersebut 
(Widyawati dan Sukartha, 2016). 

Suprapto (2013) melakukan penelitian infomasi laba dalam memprediksi arus kas di masa 
mendatang pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini mengunakan 
analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa laba kotor, laba operasi, 
dan laba bersih mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap arus kas. Dengan kata lain, laba 
kotor, laba operasi, dan laba bersih secara parsial berpengaruh signifikan dalam memprediksi arus 
kas di masa mendatang. 

Ayu dan Ni Made (2014)  melakukan penelitian kemampuan arus kas dan laba dalam 
memprediksi arus kas masa depan pada perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan uji beda dua rata-rata sampel independen. Hasil penelitian ini 
membuktikan bahwa arus kas operasi memiliki kemampuan yang tidak berbeda dibandingkan 
dengan laba bersih dalam memprediksi arus kas masa depan pada perusahaan Consumer Goods. 

Putu & Eka (2015) melakukan penelitian analisa laba dan arus kas operasi sebagai prediktor 
arus kas di masa depan pada perusahaan manufaktur  yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini membuktikan 
bahwa variabel laba kotor, laba operasi, dan arus kas operasi berpengaruh terhadap arus kas operasi 
di masa depan, hanya variabel laba bersih yang tidak berpengaruh terhadap arus kas operasi di 
masa depan. 

Perubahan piutang usaha salah satu bagian dari komponen akrual, dimana setiap piutang 
menggambarkan kewajiban perusahaan yang timbul akibat penjualan secara kredit akan 
menghasilkan peningkatan piutang, dimana pengumpulan kas dilakukan beberapa waktu 
mendatang. Sehingga, kenaikan penjualan kredit akan diikuti kenaikan atau perubahan dalam 
piutang dan aliran arus kas operasi setelah penjualan. Perubahan persediaan juga bagian dari 
komponen akrual dimana setiap kenaikan atau penurunan perubahan persediaan mengindikasikan 
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adanya kenaikan atau penurunan penjualan, dan penjualan akan mempengaruhi aliran arus kas 
masuk pada aktivitas operasi saat pendapatan diterima (Salehuddin, 2017).  

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada 
periode tahun dan objek penelitian. Objek penelitian yang sebelumnya mayoritas menggunakan 
perusahaan manufaktur. Dari berbagai jenis perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia, penelitian ini akan menyempitkan penelitiannya pada perusahaan industri barang 
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. 

Perusahaan industri barang konsumsi merupakan salah satu sektor industri perusahaan 
manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia yang terus mengalami pertumbuhan di setiap 
tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa produk barang konsumsi sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat dan kemungkinan akan menguntungkan di masa kini maupun di masa mendatang. 
Adapun sub sektor industri barang konsumsi yaitu industri makanan dan minuman, industri 
kosmetik dan keperluan rumah tangga, industri rokok, industri farmasi dan industri peralatan rumah 
tangga. 
 
Tujuan Penelitian 

Menganalisis apakah laba bersih, perubahan piutang usaha, dan perubahan persediaan 
mempengaruhi arus kas operasi di masa mendatang pada perusahaan industri barang konsumsi 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 20114 – 2018. 

  
 

2. LANDASAN TEORI 
Teori Sinyal (Signal Theory) 
 Teori sinyal menjelaskan bahwa informasi-informasi terkait kinerja perusahaan yang 
terdapat pada laporan keuangan seharusnya dapat mengurangi terjadinya informasi asimetri antara 
pihak manajemen dan pihak investor. Hal ini dikarenakan, seorang manajer mempunyai informasi 
yang lebih banyak dan lebih baik mengenai perusahaan dibanding investor, sehingga informasi 
yang diberikan oleh manajer dapat membantu para investor melakukan pertimbangan sebelum 
mengambil keputusan investasi pada suatu perusahaan (Sulistyawan, 2015). 
 Teori sinyal menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan 
terhadap keputusan investasi pihak luar perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi 
investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya penyajian keterangan, catatan atau 
gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi 
kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana efeknya. Informasi yang lengkap, relevan, 
akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor dipasar modal sebagai alat analisis untuk 
pengambil keputusan investasi (Salehuddin, 2017). 
 Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi sinyal bagi 
pihak luar perusahaan, terutama bagi pihak investor adalah laporan tahunan. Informasi yang 
diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa informasi akuntansi yaitu informasi yang 
berkaitan dengan laporan keuangan dan informasi non keuangan yaitu informasi yang tidak 
berkaitan dengan laporan keuangan. Laporan tahunan hendaknya memuat informasi yang relevan 
dan mengungkap informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh pengguna laporan 
keuangan baik pihak dalam maupun pihak luar. Jika suatu perusahan ingin sahamnya dibeli oleh 
investor maka perusahaan harus melakukan pengungkapan laporan keuangan secara terbuka dan 
transparan (Salehuddin, 2017). 
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Arus Kas 
PSAK No. 2 (2017) Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas. Kas terdiri dari 
saldo kas (cash on hand) dan rekening giro (demand deposits). Setara kas (cash equivalen) adalah 
investasi yang sifatnya sangat liquid, bejangka pendek, yang dengan cepat dapat segera 
dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan dimiliki risiko perubahan nilai 
yang tidak signifikan. Suatu perusahaan diharuskan untuk mengungkapkan komponen kas dan 
setara kas serta harus menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan kas dengan pos yang 
sama dengan pos yang ada di neraca. 
 
Komponen – Komponen Akrual 
 PSAK No.1 (2017) menyebutkan bahwa entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, 
kecuali laporan arus kas. Ketika akuntansi berdasarkan akrual digunakan, entitas mengakui pos-
pos sebagai asset liabilities, ekuitas, penghasilan, dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika 
pos-pos tersebut memahami definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur-unsur tersebut dalam 
kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. 

Piutang merupakan klaim terhadap pihak lain, apakah klaim tersebut berupa uang, barang, 
atau jasa. Dalam akuntansi piutang secara luas diartikan sebagai tagihan atas segala sesuatu hak 
perusahaan baik berupa uang, barang maupun jasa atas pihak ketiga setelah perusahan 
melaksanakan kewajibannya, sedangkan secara sempit piutang diartikan tagihan yang hanya dapat 
diselesaikan dengan diterimanya uang dimasa yang akan datang.  Piutang timbul ketika sebuah 
perusahaan menjual barang atau jasa secara kredit dan berhak atas penerimaan kas di masa 
mendatang. Prosesnya dimulai dari pengambilan keputusan untuk memberikan kredit kepada 
pelanggan, melakukan pengirian barang, penagihan dan akhirnya penerimaan pembayaran. 
  Menurut Martani, dkk (2016:196) piutang merupakan klaim suatu perusahaan pada pihak 
lain. Hampir semua entitas memiliki piutang kepada pihak lain baik yang terkait dengan transaksi 
penjualan atau pendapatan maupun merupakan piutang yang berasal dari transaksi lainnya. 
        Bagi perusahaan yang mendapatkan pendapatan dari hasil penjualan produksi merupakan 
unsur terbesar yang berpengaruh terhadap laba perusahaan. dalam melaksanakan penjualan kepada 
konsumen, perusahaan dapat melakukan secara tunai maupun secara kredit. Penjualan kredit 
menimbulkan adanya piutang (Ayu dan Ni Made, 2014). 
        Persediaan merupakan investasi yang paling besar dalam aktiva lancar  untuk  sebagian  
besar  perusahaan  industri.  Persediaan diperlukan untuk dapat melakukan proses produksi, 
penjualan secara lancar, persediaan bahan mentah dan barang dalam proses diperlukan untuk 
menjamin kelancaran proses produksi, sedangkan barangjadi harus selalu tersedia sebagai ”buffer 
stock” agar memungkinkan perusahaan memenuhi permintaan yang timbul. Ada tiga bentuk utama 
dari persediaan perusahaan yaitu persediaan bahan mentah, persediaan barang dalam proses dan 
persediaan barang jadi. 
       Persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali, misalnya 
membeli barang dagangan dan akan dijual kembali. Persediaan juga mencakup barang jadi yang 
telah diproduksi, atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi perusahaan, dan 
termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Pengukuran 
persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih yang lebih rendah 
(Sulistyawan, 2015) 
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mendatang adalah positif, semakin besar piutang usaha yang terjadi akan meningkatkan arus kas 
operasi di masa mendatang.  
H2: Diduga perubahan piutang usaha memiliki pengaruh signifikan terhadap arus kas 
operasi di masa mendatang. 
 
Pengaruh Perubahan Persediaan Terhadap Arus Kas Operasi di Masa Mendatang  
Prayoga (2012), Sulistyawan (2015), Apriliana (2014), dan Titin Kostia dan Ramon (2013) 
berpendapat bahwa perubahan persediaan perpengaruh dalam memprediksi arus kas di masa 
mendatang. Selain piutang dan hutang, komponen akrual yang mempengaruhi arus kas aktivitas 
operasi adalah persediaan. Menurut PSAK No. 14 (2017), persediaan merupakan aktiva yang 
tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha, dalam proses produksi, atau dalam bentuk bahan 
perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Perubahan persediaan 
menggambarkan bahwa terjadi peningkatan dan penurunan dalam penjualan, sehingga 
mempengaruhi aliran arus kas masuk pada aktivitas operasi di masa mendatang. 
H3: Diduga perubahan persediaan memiliki pengaruh signifikan terhadap arus kas 
operasi di masa mendatang. 
 
Pengaruh Laba Bersih, Perubahan Piutang Usaha, dan Perubahan Persediaan Secara 
Simultan Terhadap Arus Kas Operasi di Masa Mendatang  
Dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen. Variabel laba bersih, perubahan piutang usaha, dan perubahan 
persediaan secara simultan berpengaruh dalam memprediksi arus kas operasi di masa mendatang 
pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.  
H4: Laba bersih, perubahan piutang usaha, dan perubahan persediaan secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap arus kas operasi di masa mendatang. 
 
Metode Penelitian  
Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif.  Metode kuantitatif adalah metode 
yang digunakan untuk penyajian hasil penelitian dalam bentuk angka-angka atau statistik 
(Sugiyono, 2016:8). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari laporan 
keuangan yang diperoleh dari perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) pada periode 2014-2018. Sumber data penelitian ini adalah laporan keuangan 
perusahaan yang telah diaudit yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia, yaitu 
www.idx.co.id. Peneliti juga menggunakan sumber-sumber dari buku, jumal, dan skripsi. Untuk 
menganalisis data dan menguji hipotesis yaitu dengan menggunakan statistik deskriptif dan regresi 
logistik dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel 2010 dan SPSS versi 23.0 for Windows. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Uji Normalitas 

Gambar 3.1 
Grafik Normalitas 

 
Sumber : Output SPSS 23, 2020 

 
Salah satu untuk menguji suatu data berdistribusi normal adalah dengan cara melakukan analisa 
grafik. Dalam hal ini, analisa grafik yang dilakukan adalah dengan menggunakan P-Plot. Data 
disebut normal apabila titik-titik menyebar mengikuti atau searah dengan garis diagonal. Dalam 
grafik P-plot di atas memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar mengikuti arah diagonal. Dengan 
hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 
 
Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model terdapat korelasi atar variabel 
bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Pada 
penelitian ini digunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai Tolerance sebagai indikator 
ada tidaknya multikolinearitas di antara variabel bebas. Dasar pengambilan keputusannya adalah 
apabila nilai Tolerance lebih besar dari 0.10 dan nilia VIF lebih kecil dari 10,0 maka tidak terjadi 
multikolinearitas. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

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

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

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

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

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

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Hasil Uji Multikolinearitas 
Tabel 3.1 

Uji Multikolinearitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Output SPSS 23, 2020 
Berdasarkan tabel 4.1 nilai Tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki 
nilai tolerance kurang dari 0,10. Hasil perhitungan Variance Inflation Factor (VIF) menunjukkan 
tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih besar dari 10,00. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dan model regresi. 
 
Uji Heteroskedasitas 
Metode ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians 
dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika vairans dari residual satu pengamatan 
ke pengamatan berbeda maka terjadi heteroskedasitas. Cara mendeteksi ada tidaknya gejala 
heteroskedasitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu dari grafik scatterplot di sekitar 
nilai X dan Y. Jika ada pola tertentu maka telah terjasi heteroskedasitas. Adapun hasil dari uji 
heteroskedasitas adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 3.2 
Hasil Uji Heteroskedasitas 

 
Sumber : Output SPSS 23, 2020 

Coefficientsa 

Model 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 

1 (Constant)   
Laba Bersih .802 1.247 

Perubahan Piutang .801 1.249 

Perubahan Persediaan .998 1.002 

a. Dependent Variable: Arus Kas Operasi 
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Gambar diatas mengimplementasikan grafik scatterplot yang menjelaskan bahwa titik-titik 
menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak terjadi pola tertentu 
ysng teratur pada grafik yang terbentuk. Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan tidak dijumpai 
gejala heteroskedasitas pada model regresi yang digunakan. 
 
Uji Autokorelasi 
 Metode ini digunakan untuk menguji apakah persamaan regresi yang baik adalah yang tidak 
memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak 
baik atau tidak layak dipakai prediksi. Masalah autokorelasi baru timbul jika ada korelasi secara 
linier antara kesalahan pengganggu periode t (berada) dengan kesalahan pengganggu period t-1 
(sebelumnya). Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji 
Durbin Waston (DW) dengan ketentuan sebagai berikut: 
1.  Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 (DW< -2). 
2.  Tidak terjadi Autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau -2 <DW < +2 a.  
3.  Terjadi autokorelasi negatif, jika nilai DW diatas +2 atau DW >  +2. 
Adapun hasil dari uji autokorelasi adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 3.3 
Hasil Uji Autokorelasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sumber : Output SPSS 23, 2020 
Berdasarkan tabel 4.4 diketahui nilai DW yang dihasilkan dari model regresi Sebesar 1,305. Hal 
ini berarti nilai Durbin Watson 1,305 terletak diantara -2 sampai 2 atau(-2 < DW< 2) = (-2 < 1,305 
< +2), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi auto korelasi. 
 
Analisis Regresi Linier Berganda  
Dalam penelitian ini uji hipotesis menggunakan regresi berganda di mana akan di uji secara empiris 
untuk mencari hubungan fungsional dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen, 
atau untuk meramalkan variabel independen terhadap varabel dependen. Hasil uji linier berganda 
dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .758a .574 .549 312451.961 1.305 
a. Predictors: (Constant), Perubahan Persediaan , Laba Bersih , Perubahan 
Piutang 
b. Dependent Variable: Arus Kas Operasi 
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Tabel 3.4 
Hasil Uji Linier Berganda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Output SPSS 23, 2020 
Berdasarkan uji statistik regresi yang telah dilakukan maka dapat disusun persamaan sistematis 
dari penelitian ini sebagai berikut: 
 
AKO = 170.139,938+ 0, 577 Laba Bersih + 1,684 Piutang – 2,063 Persediaan + ε 
 
Dari hasil persamaan regresi linier berganda, dapat diketahui bahwa: 
a. Nilai konstanta persamaan regresi berganda diperoleh sebesar 170.139,938 berarti apabila laba 

bersih, perubahan piutang usaha dan perubahan persediaan tidak berubah atau dianggap konstan 
maka arus kas operasi di masa mendatang akan bernilai 170.139,938. 

b. Koefiensi regresi laba bersih sebesar 0,577 nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan 
bahwa laba bersih berhubungan positif terhadap arus kas operasi di masa mendatang. Hal ini 
menunjukkan bahwa setiap kenaikan sebesar satu satuan laba bersih akan meningkatkan arus 
kas operasi di masa mendatang sebesar 0,577 dengan anggapan bahwa variabel lain tetap atau 
konstan. 

c. Koefisisen regresi perubahan piutang usaha sebesar 1,684 nilai koefisien regresi yang positif 
menunjukkan bahwa perubahan piutang usaha berhubungan positif dengan arus kas di masa 
mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan sebesar satu satuan perubahan piutang 
usaha akan meningkatkan arus kas operasi di masa mendatang sebesar 1,684 dengan anggapan 
bahwa variabel lain akan tetap atau konstan. 

d. Koefisien regresi perubahaan persediaan sebesar - 2,063 nilai koefisien regresi yang negatif 
menunjukkan bahwa perubahaan persediaan berhubungan negatif terhadap arus kas di masa 
mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan perubahan persediaan akan 
menurunkan arus kas di masa mendatang sebesar 2,063 dengan anggapan bahwa variabel lain 
tetap atau konstan. 

 
 
 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 170139.93
8 65493.469  2.598 .012 

Laba Bersih .577 .154 .382 3.746 .000 
Perubahan Piutang 1.684 .540 .318 3.117 .003 
Perubahan 
Persediaan -2.063 .388 -.486 -5.318 .000 

a. Dependent Variable: Arus Kas Operasi 
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Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t) 
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel 
dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas atau p-value dengan 
taraf signifikan 0,05 . Jika nilai p-value lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima dan sebaliknya 
jika p-value lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. 
 

Tabel 3.5 
Hasil Uji Statistik t 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Output SPSS 23, 2020 
 
Berdasarkan hasil uji statistik t hitung pada tabel di atas, maka hasil analisisnya sebagai berikut : 
a. Laba Bersih memiliki thitung sebesar 3,746 lebih besa r dari ttabel 2,008 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,000. Hasil tersebut diketahui nilai signifikansi laba bersih lebih kecil dari tingkat 
signifikansi yaitu 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan variabel laba bersih memiliki pengaruh 
signifikan terhadap arus kas operasi di masa mendatang. Dengan demikian, H1 diterima. 

b. Perubahaan piutang usaha thitung sebesar 3,117 lebih besar dari ttabel 2,008  dengan nilai 
signifikansi 0,003. Hasil tersebut diketahui nilai signifikansi perubahan piutang usaha lebih 
kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0,003 < 0,05. Hal ini menunjukkan variabel perubahaan 
piutang usaha memiliki pengaruh signifikan terhadap arus kas operasi di masa mendatang. 
Dengan demikian, H2 diterima. 

c. Perubahaan persediaan thitung sebesar - 5,318 lebih kecil dari ttabel -2,008 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,000. Hasil tersebut diketahui nilai signifikansi perubahaan persediaan lebih kecil dari 
tingkat signifikansi yaitu 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan variabel perubahaan persediaan 
memiliki pengaruh signifikansi terhadap arus kas operasi di masa mendatang. Dengan demikian, 
H3 diterima. 

 
Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 
Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama 
(simultan) terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. 
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Error Beta 
1 (Constant) 170139.938 65493.4

69  2.598 .012 

Laba Bersih .577 .154 .382 3.746 .000 
Perubahan Piutang 1.684 .540 .318 3.117 .003 
Perubahan 
Persediaan -2.063 .388 -.486 -5.318 .000 

a. Dependent Variable: Arus Kas Operasi 
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                      Tabel 3.6 
                                                Hasil Uji Statistik F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Output SPSS 23, 2020 
 
Berdasarkan Tabel diatas diketahui nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi, 
artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. 
Selain itu, dapat dilihat juga nilai Fhitung  22,903 degree of freedom (df1) = 3, dan (dfl2) = 51 maka 
diperoleh Ftabel sebesar 2,786. Nilai Fhitung > Ftabel (22,903 > 2,786) artinya, terdapat pengaruh yang 
signifikan secara simultan atau bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel 
dependen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H4 diterima. 
 
Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 
menerangkan variasi variabel arus kas operasi di masa mendatang. Nilai koefisien determinasi 
antara 0 dan 1. Nilai R2 yang mendekati angka satu berarti variabel independen penelitian 
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel arus 
kas operasi di masa mendatang.  
 

Tabel 3.7 
Hasil Koefisien Determinasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Output SPSS 23, 2020 
Dari tabel koefisien determinasi di atas dapat di lihat bahwa besarnya Adjusted R Square (R2) 
adalah 0,549. Hasil perhitungan statistik ini bahwa kemampuan variabel independen dalam 
menerangkan variasinya perubahan variabel dependen sebesar 54,9%, sedangkan sisanya 45,1% 
diterangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti laba kotor, laba 
operasi dan arus kas historis. 
 
 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6.708E+12 3 2.236E+12 22.903 .000b 
Residual 4.979E+12 51 9.763E+10   
Total 1.169E+13 54    

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

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .758a .574 .549 312451.961 1.305 
a. Predictors: (Constant), Perubahan Persediaan , Laba Bersih , Perubahan 
Piutang 
b. Dependent Variable: Arus Kas Operasi 
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Interpretasi hasil Penelitian 
Pengaruh Laba Bersih Terhadap Arus Kas Operasi di Masa Mendatang 
Variabel laba bersih terhadap arus kas operasi  di masa mendatang menunjukkan tingkat signifikan 
sebesar 0,000 nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan hasil thitung sebesar 3,746 lebih besar dari 
ttabel 2,008. Jadi, dapat disimpulkan H1 yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa laba bersih berpengaruh positif terhadap arus kas operasi di masa 
mendatang pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2014-2018. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Budiyasa dan 
Sisdyani (2015), Yuwana dan Christiawan (2014) dan Titin Kostia Ramon (2013), yang 
membuktikan empiris bahwa laba bersih berpengaruh signifikan terhadap arus kas di masa 
mendatang. Laba bersih memiliki hubungan positif terhadap arus kas operasi di masa mendatang. 
Semakin tinggi nilai laba bersih maka arus  kas operasi di masa mendatang akan meningkat. 
 
Pengaruh Perubahan Piutang Usaha Terhadap Arus Kas Operasi di Masa Mendatang  
Variabel perubahan piutang usaha terhadap arus kas operasi di masa mendatang menunjukkan 
tingkat signifikan sebesar 0,003 nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 dan nilai thitung 3,117 
lebih besar dari ttabel 2,008. Jadi dapat disimpulkan. Jadi, dapat disimpulkan H2 yang diajukan dalam 
penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan piutang usaha 
berpengaruh positif terhadap arus kas operasi di masa mendatang pada perusahaan industri barang 
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. 
Hasil penelitian ini mendukung penelitan yang dilakukan oleh Salehuddin (2016), Titin Kostia dan 
Ramon (2013), Prayoga (2012) dan Irmawati (2015) yang memberikan bukti empiris bahwa 
perubahan piutang usaha berpengaruh signifikan terhadap arus kas operasi di masa mendatang. 
Perubahan piutang usaha memiliki pengaruh positif terhadap arus kas operasi di masa mendatang. 
Semakin besar nilai perubahan piutang usaha yang terjadi akan meningkatkan arus kas operasi di 
masa mendatang. 
Dalam melaksanakan penjualan kepada konsumen, perusahaan dapat melakukannya secara tunai 
atau kredit. Penjualan kredit menimbulkan adanya piutang usaha. Pembayaran piutang usaha dari 
konsumen merupakan salah satu hal perubahan piutang. Semakin besar perubahan piutang usaha 
tidak selalu meningkatkan arus kas operasi di masa mendatang . Hal initerjadi akibat perubahan 
piutang yang besar diiringi oleh meningkatnya biaya operasi yang harus dibayarkan. Dengan 
demikian, hubungan yang terjadi antara perubahan piutang usaha dengan arus kas operasi di masa 
mendatang adalah positif. Semakin tinggi nilai perubahan piutang usaha yang terjadi maka akan 
meningkatkan arus kas operasidi masa mendatang. 
 
Pengaruh Perubahan Persediaan Terhadap  Arus Kas Operasi di Masa Mendatang 
Variabel perubahan persediaan dalam memprediksi arus kas di masa mendatang menunjukkan 
tingkat signifikan 0,000 nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 dan nilai nilai thitung sebesar 
– 5,318 lebih kecil dari ttabel - 2,008. Jadi, dapat disimpulkan H3 yang diajukan dalam penelitian ini 
diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan persediaan berpengaruh negatif 
terhadap arus kas operasi di masa mendatang pada perusahaan industri barang konsumsi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. 
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Prayoga (2012), Sulistyawan 
(2015), Apriliana (2014), dan Titin Kostia dan Ramon (2013) yang berikan bukti empiris bahwa 
perubahan persediaan terhadap arus kas operasi di masa mendatang. Perubahan persediaan 
memiliki hubungan negatif terhadap arus kas operasi di masa mendatang. Semakin tinggi nilai 
perubahaan persediaan maka akan menurunkan arus kas operasi di masa mendatang. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

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

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

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

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

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

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Persediaan suatu perusahaan yang besar diperkirakan akan berpengaruh terhadap penjualan yang 
besar dan kuantitas pendapatan atau laba perusahaan yang tinggi, tetapi hal ini belum tentu 
berpengaruh terhadap arus kas operasi suatu perusahaan. Persediaan yang tetap banyak di akhir 
tahun dapat mengindikasikan penjualan tidak memenuhi target sehingga pendapatan merosot dan 
akan sejalan dengan arus kas masuk dari aktivitas operasi yang menurun. Hal ini cenderung 
membuat arus kas operasi menjadi negatif apabila terus berjalan. 
 
 

4. SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan  
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruhlaba 
bersih dan komponen-komponen akrual terhadap arus kas operasi di masa mendatang. Berdasarkan 
penelitian dan pemabahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Laba bersih memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arus kas operasi di masa 

mendatang.Hal ini ditunjukkan dari hasil thitung 3,746 > ttabel 2,008 dan nilai signifikansi 0,000 < 
0,05 maka H1 diterima. Dengan demikian, kesimpulannya adalah laba bersih berpengaruh 
positif terhadap arus kas operasi di masa mendatang. 

2. Perubahan piutang usaha memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arus kas operasi di masa 
mendatang. Hal ini ditunjukkan dari hasil thitung 3,117 > ttabel 2,008 dan nilai signifikansi 0,003 < 
0,05 maka H2 diterima. Dengan demikian, kesimpulannya adalah perubahan piutang usaha 
berpengaruh positif terhadap arus kas operasi di masa mendatang. 

3. Perubahan persediaan memiliki pengaruh signifikan terhadap arus kas operasi di masa 
mendatang. Hal ini ditunjukkan dari hasil thitung sebesar - 5,318 < ttabel - 2,008dan nilai 
signifikansi 0,000 < 0,05 maka H3 diterima. Dengan demikian, kesimpulannya adalah 
persediaan berpengaruh negatif terhadap arus kas operasi di masa mendatang.  

4. Laba bersih, perubahan piutang usaha dan perubahan persediaan secara simultan memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap arus kas di masa mendatang. Hal ini ditunjukkan dari hasil 
Fhitung sebesar 22,903 > Ftabel 2,786 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka H4 diterima. Dengan 
demikian, kesimpulannya adalah laba bersih, perubahan piutang usaha dan perubahan 
persediaan secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap arus kas di masa mendatang.  
 

Saran  
Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan jumlah sampel penelitian lebih banyak 
sehingga memberikan kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, seperti 
menambah jumlah perusahaan atau memperpanjang periode penelitiannya. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan atau menggunakan variabel lain untuk 
mengetahui faktor apa saja yang dapat memprediksi arus kas di masa mendatang. 
3. Bagi pemakai laporan keuangan, hasil analisis ini merupakan informasi yang cukup baik dalam 
berinvestasi untuk memprediksi tingkat keuntungan yang diharapkan pada periode satu tahun ke 
depan. Informasi keuangan yang dapat direkomendasikan sebagai alat peramal arus kas di masa 
mendatang salah satunya adalah laba. Dengan adanya informasi keuangan perusahaan maka 
investor dapat memperkirakan tingkat kinerja dan pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan 
datang 
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ABSTRAK 
Tulisan ini mengkaitkan antara teori dan praktek penyusunan Rencana Stratejik 

dengan menggunakan analisis SWOT dan PESTLE agar mendapatkan gambaran lebih 
menyeluruh dan komprehensif terhadap permasalahan yang dihadapi Koperasi Kredit 
Sejahtera kurun waktu 2015 – 2020 untuk memprediksi langkah-langkah yang perlu pada 
periode 2020 – 2025.  

Mengingat terjadinya kejenuhan pertumbuhan di sekitar wilayah kerja saat ini, 
Koperasi Kredit Sejahtera perlu melakukan ekspansi ke daerah-daerah yang belum mengenal 
Credit Union.   

Rekomendasi meliputi 3 aspek: aspek kelembagaan, aspek keuangan, dan aspek 
keanggotaan.   
 
Kata Kunci:  SWOT, PESTLE, Strategi, Covid-19    
 
 

1.PENDAHULUAN 
 

Corona Virus Deseases (Covid-19) telah menghancurkan berbagai sendi kehidupan; mulai 
dari kesehatan, ekonomi, politik, budaya.  Muncul kebiasaan baru, seperti mencuci tangan dan 
menggunakan masker.  Pengelola lembaga keuangan harus segera mengambil langkah stratejik  
menghadapi pandemic Covid-19 tersebut.  
 Dengan memiliki Rencana Stratejik,   KKS juga bisa melakukan pembacaan terhadap 
kondisi terkini baik faktor internal ataupun eksternal yang kemudian dalam tegangan kreatif di 
antara itu bisa dibuat strategi dan road-map-nya. Rencana Stratejik   menjadi sangat penting bagi 
Pengurus, Pengawas dan Manajemen sebagai titik tolak dan titik tuju KKS lima atau 10 tahun 
mendatang. 

Dengan menilik kinerja masa lalu KKS, selalu menunjukkan pertumbuhan yang sangat 
baik, terutama jika dilihat dari indikator pertumbuhan jumlah anggota, asset, simpanan saham, 
simpanan non-saham, pinjaman beredar, pinjaman diberikan, cadangan, pendapatan, biaya dan 
SHU.  Namun hendaknya pertumbuhan tersebut tidak dilihat secara kuantitas saja, tetapi juga 
secara kualitas. Aspek SDM di manajemen dan pengurus, pelayanan kepada anggota, tempat 
pelayanan yang memadai ikut berpengaruh terhadap citra KKS di mata masyarakat. Untuk itu 
dengan kepengurusan baru pada periode 2020-2025, perlu melakukan analisa, mengevaluasi dan 
merencanakan masa depan KKS yang baru, lebih professional, lebih modern tetapi tetap 
mengedepankan nilai-nilai PRIMA. 
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2. LANDASAN TEORI 
Ada beberapa pemikiran para ahli yang bisa digunakan untuk mendalami cara-cara melakukan 
analisis sebelum memilih strategi yang tepat dalam menghadapi Covid-19.  Dua jenis analisis 
(SWOT dan PESTLE) akan diuraikan pada kajian pustaka. Analisa SWOT digunakan untuk 
memahami posisi suatu lembaga dari aspek internal dan eksternal. Sedangkan analisa PESTLE 
lebih menonjolkan aspek Politik,  Ekonomi, Sosial-Budaya, Teknologi, Legalitas dan Ekologi.  
 
SWOT  
Ghazinoory (2007)  menyatakan “While the use of SWOT is quite common and popular, it still 
continues to have certain structural problems. The most important of which are the lack of 
considering uncertain and two sided factors, lack of prioritization of the factors and strategies and 
too many extractable strategies. This paper attempts to solve some of the problems by following 
the fuzzy approach to the internal and external factors (in the form of fuzzy membership 
functions)”.  
Phadermrod et. al. (2016) melakukan penelitian terkait Importance-Performance Analysis (IPA) 
dengan analisis SWOT. Penelitian ini menjembatani jurang antara analisis SWOT dengan 
penelitian yang bersifat kuantitatif dan berorientasi pada  kepuasan pelanggan. Langkah ini 
mengembangkan hal-hal yang kurang lengkap pada analisis SWOT yang  tradisional. Specifically, 
strengths and weaknesses are identified through an IPA matrix of the organisation. Opportunities 
and threats are obtained by comparing the IPA matrix of an organisation with that of its 
competitor. 
 
PESTLE  
Nandonde (2019) menerapkan analisis PESTLE pada retail di Afrika Timur. Masing-masing aspek 
dalam PESTLE  dijelaskan sebagai berikut.  
Political issues. Political changes that resulted in various economic reforms in EAC countries—
the removal of price controls, direct importation, and nontariff barriers, for example— have led to 
increased foreign direct investment (FDI) in the region. The main beneficiaries have been the 
services sector, which received a large portion of that investment, and the retailing sector, which 
attracted the greatest number of international and cross-border firms. Banks, fashion shops, fast-
food outlets, and supermarkets were among the companies that benefitted.  Economic factors. An 
increase in income has markedly changed the consumption behavior of urban residents, who are 
now eating more meat and milk instead of such traditional staples as cassava, maize flour, and 
bananas.  Social conditions. The rise of modern retailing in the EAC has led to increasing 
pressures from regulatory agencies, NGOs, and consumers on the retail community. Social 
tensions have arisen between local unemployed youths and expatriates working with multinational 
firms in the region. Technological developments. To encourage agri-food suppliers to use e-
business, some international retailers have threatened to stop hiring suppliers who do not use ICT. 
Legal considerations. Food  production in Africa remains low. This means that there is a need to 
facilitate the mobility of goods across the continent to curb supply shortages. In these situations, 
retailers are faced with the challenge of sourcing products from different parts of the world and 
within the continent while developing a competitive local value chain.  Environment. Poor 
infrastructure and land management have limited retailers' internationalization efforts in the EAC. 
Because of inferior land management, buildings have been constructed without essential utilities 
like water and electricity even in areas that have access to them. Such poor urban planning has 
negatively affected retailers in the EAC. 
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Vovchenko (2015) menyatakan  PESTLE analysis is a tool for long-term strategic planning and 
compiled for 3-5 years ahead. During the PESTLE analysis Sberbank were following external 
influences: political (stable government, tax policy, international trade regulation, social policy), 
economic (GDP trends, inflation, unemployment, the global economic crisis), Social (demography 
of the population, social mobility, income distribution, tradition, work and leisure, education level 
of the population), technology (innovation, speed of diffusion of new technologies, the proportion 
of obsolete technologies, government support for the development of new technologies), Legal 
(competition laws and the monopolization of production, the laws on employment, Labour Code, 
laws on the protection of employees’ health, licensing products), and Environmental. 
Widodo et. al. (2019) menggunakan analisa SWOT dan PESTLE pada strategi ecommerce.   Based 
on the interview with the expert and user of social e-commerce, the social ecommerce has several 
problems, such as how to get competence human resources, improving infrastructure, the next 
action for trading forum and to gain trust of customer again. In this research trying to help the 
social e-commerce to update its strategic management through a combination of SWOT and 
PESTLE analysis. The SWOT analyze based on internal and external aspect. It is consist strength, 
weakness, opportunities, and threat. The result of SWOT analysis is depicted in table. The PESTLE 
have six elements, i.e., political, economic, social, technologies, legal, environment.  
Okyere Bismark et. al  menggunakan Mckinsey 7s Model, SWOT Analysis, PESTLE and Balance 
Scorecard  untuk    a. menguji cara terbaik menggunakan informasi internal dan eksternal dalam 
mengevaluasi kinerja. b. menjelaskan pentingnya SWOT Analysis, Balance scorecard, PESTLE 
and Mckinsey 7s model dalam mengelola organisasi. c. memastikan pemahaman yang mendalam 
terkait penerapan alat analisis tersebut dalam melakukan perubahan serta pengembangan.   Fungsi 
monitoring meliputi langkah pencegahan yang termaktub dalam peraturan, pelaporan dan 
pengawasan. Perubahan yang bersifat stratejik, transformasional dan incremental harus 
diperkenalkan untuk meraih transparansi. System operasional harus ditingkatkan pada taraf 
professional pada semua tingkat. Fungsi dan uraian tugas (job description) harus jelas dan spesifik 
untuk meraih efisiensi.  
 
Rencana Stratejik  
Dyson  (2004) menjelaskan analisis SWOT terkait dengan Perencanaan Stratejik. SWOT analysis 
is often presented as a method of rapidly moving towards an agreed strategy. It can certainly be 
an aid to generating new strategic initiatives, but a strategic development process also requires 
considerable analysis and testing of new initiatives before adoption. This testing should be against 
all the scenarios developed, where they exist, and a financial evaluation would certainly be 
advisable if not mandatory. SWOT analysis can thus be seen as an injection into an on-going 
process rather than a process per se. SWOT analysis has an old fashioned feel about it but is a 
framework which has stood the test of time and can readily incorporate ideas from newer 
approaches such as resource and competency-based planning and scenario development. 
Crucially however, it keeps internal and external factors in focus simultaneously. Valuable 
developments to the SWOT approach involved prioritising the various factors generated and 
adding a feedback loop in the strategy generation process to ensure that high scoring factors are 
being addressed by the strategic initiatives. This is crucial in ensuring that significant weaknesses 
and threats are not overlooked, and that the potential of the organisation is fully realized. 
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3. METODE PENELITIAN 
Metode analisis yang digunakan dalam penyusunan Renstra 2020-2025 adalah : 
SWOT/SCOT adalah analisis yang memadukan faktor internal dan eksternal dalam bentuk 
Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman di sekitar organisasi. Dalam Dokumen ini analisis 
SWOT disajikan termasuk dalam Analisis Internal dan Analisis Eksternal. 
 

 
Gambar 1. SWOT Analysis 

 
PESTLE adalah analisis faktor-faktor eksternal seperti kondisi Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya 
dan Teknologi, Legalitas dan Ekologi suatu masyarakat.  
7S Mc.Kinsey adalah analisis kelembagaan yang mencakup dimensi : Share Values, Structure, 
System, Strategy, Staff, Skill dan Style. 
 

4. PEMBAHASAN 
ANALISIS INTERNAL 
Dalam Gambaran Umum pada analisis internal memiliki pertanyaan-pertanyaan tentang kondisi 
(Positioning) KKS saat ini. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi : 

 Ketangguhan keuangan KKS, apakah sudah memenuhi standar PEARLS.  
 Efisiensi Operasional pengukuran efektifitas proses penyediaan pelayanan dan kecepatan 

pelayanan kepada anggota. 
 Posisi Kompetitif KKS, bagaimana tingkat penerimaan KKS di lingkungan pasar (anggota, 

masyarakat dan pemerintah) dan bagaimana kita dibandingkan para pesaing (Bank, Pelepas 
uang, dll). 

 Kepuasaan Anggota, memberikan rasa puas terhadap anggota baik dari segi pelayanan 
maupun produk yang ditawarkan akan menambah pengguna jasa KKS. 

 Kepuasaan Karyawan, indikasi dari kepuasan karyawan adalah staf keluar masuk rendah, 
tidak ada konflik karyawan, rasa memiliki tinggi, tingkat inovasi tinggi, tim kerja terbangun 
dan manajemen berbasis nilai. 

Secara ringkat pencapaian KKS saat ini adalah sebagai berikut : 
 

Tahun 2018 2019 
Anggota 18.188 orang 19.253 orang 
Pendapatan 12.327.157.854 12.999.513.064 
SHU 711.272.938 919.303.963 
Asset 152.906.017.379 162.766.157.495 
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Dari hasil pencapaian tersebut dapat disimpulkan bahwa KKS selalu menampilkan pertumbuhan 
yang baik. 

 
Analisa SWOT/SCOT 
STRENGTH  
Kelembagaan 
Pelatihan bagi Karyawan dan Pengurus terus dilaksanakan dan disesuaikan dengan hasil dari Talent 
Mapping : MKK, Putera, MAS, PDMK, CUDCC, CUCCC, CULOCC. 
 
Keuangan 

 Sicundo sudah beroperasi dengan baik dan memungkinkan untuk membuka lebih banyak 
Mobile Teller. 

 Permodalan yang kuat, sumber dana berasal dari anggota dan tidak memiliki hutang kepada 
pihak ketiga. 

 Pinjaman hanya diberikan kepada anggota. 
 Kelalaian pinjaman masih dibawah batas sasaran maksimal dan ada jaminan. 
 Likuiditas di atas batas ideal yaitu sebesar 23.14% (Ideal 10%). 

 
Keanggotaan 

 Pendidikan dan pelatihan bagi anggota terus dilaksanakan : MD, Kaderisasi, MKK, Putera, 
MAS, PDMK 

 Jumlah Anggota tembus angka 20.000 memberikan citra positif bagi ACCESS Branding. 
 Peminat Sakti.link mulai tumbuh, tinggal dioptimalkan. 

 
WEAKNESS/CHALLENGES 
Kelembagaan (Organisasi) 

 YOUTH belum optimal, sudah ada wadahnya hanya masih dirasakan kurang aktifitas dan 
manfaatnya. 

 Kurangnya motivasi diri dan kreatifitas pada para karyawan. 
 Penggunaan jam kerja maksimal yang belum bisa dimanfaatkan oleh manajemen dan 

karyawan. 
 Ruang tunggu, R. Pelayanan, Kantor dan Parkir yang masih belum memadai. 
 Belum bisa melakukan transaksi melalui ATM. 
 Jumlah SDM di manajemen yang masih kurang dan belum siap untuk mengembangkan 

kantor cabang. 
 
Keuangan 

 Dengan peningkatan jumlah anggota yang berarti tabungan meningkat namun 
mengakibatkan rasio aktiva tetap akan turun. 

 Aset yang tidak menghasilkan di atas batas maksimal yaitu 8,1% yang batas idealnya adalah 
5%. 

 Untuk asuransi pinjaman, Daperma belum bisa mengcover semua, hanya sampai batas Rp. 
100 juta. 

 Perhitungan bunga pinjaman yang menunggak belum terintegrasi dengan program 
computer yang telah ada. 
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 Idle Money sangat tinggi, dikarenakan proporsi usia anggota yang tidak seimbang antara 
usia produktif dan tidak produktif serta peminjam berdasarkan keluarga (family based) dan 
bukan berdasarkan perorangan (personal based). 

 
Keanggotaan 

 Masih adanya anggota yang menarik simpanan baik simpanan sukarela, sikhujang maupun 
simapan daripada meminjam. 

 Pemahaman anggota terhadap perhitungan bunga masih kurang. 
 Tanggung jawab anggota terhadap tunggakan masih kurang optimal. 
 Cara melayani anggota yang masih perlu ditingkatkan untuk lebih professional. Mindset 

dari karyawan dan Manajemen harus selalu berorientasi anggota itu adalah asset, sehingga 
betul-betul harus melayani anggota dengan baik dari semua karyawan terutama yang berada 
di garis depan pelayanan, seperti : satpam, kasir dan teller. 

 
Analisa 7S Mc.Kinsey 
SHARED VALUES 
Visi KKS : Lembaga Keuangan Swadaya yang sehat dan terpercaya, pilihan 
utama masyarakat. 
Misi KKS : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan 
keuangan yang prima dan profesional. 
Nilai-nilai Inti : Koperasi berlandaskan nilai-nilai menolong diri sendiri, swa 
tanggung-jawab, demokrasi, persamaan hak, keadilan, kesetiakawanan dan kejujuran. 

 
Berdasarkan tradisi para pendirinya, para anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etis: Kejujuran, 
Keterbukaan, Tanggung Jawab Sosial dan Peduli pada Orang lain. 
PRIMA sebagai Nilai Keutamaan Koperasi Kredit Sejahtera yang dijabarkan sebagai berikut : 
P : Patuh melaksanakan Empat Pilar Kopdit 
R : Rendah hati dan jujur 
I : Integritas 
M : Meraih kesejahteraan Bersama 
A : Anggota Sejati tujuan utama 
Empat Pilar Koperasi : Pendidikan, Solidaritas, Swadaya & Inovasi. 

 
STRUKTUR ORGANISASI 
 

 

RAPAT ANGGOTA TAHUNAN

PENGURUS

WITAR

PENGAWAS

MANAGER

ASISTEN MANAGER

MOBILE 
TELLER

KASUBAG.
PINJAMAN

KASUBAG. 
MARKETING

KASUBAG. IT KOORDINATOR
KEUANGAN

ANGGOTA
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Disamping sebagai controller kebijakan dan operasionalisasi koperasi, Pengawas juga mengambil 
peran aktif sebagai agen koperasi yang akan mengedukasikan dan mensosialisasikan nilai-nilai 
kebaikan koperasi. 
Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan koperasi secara luas, Pengawas menampung aspirasi 
yang berkembang di anggota dan kemudian menyampaikan kepada Pengurus dan atau Manajemen. 
 

SKILL/KETERAMPILAN 
Keahlian Organisasi Jumlah Status 
Perencana 8orang Cukup 
Kepemimpinan 8orang Cukup 
Administrasi 4 orang Cukup 
Manajemen Operasional 3orang Perlu Ditingkatkan 
Manajemen Jaringan 2orang Perlu Ditingkatkan 
Manajemen SDM 2 orang Belum Ada 
Auditor 3orang Perlu Ditingkatkan 
Fasilitasi 2orang Perlu Ditingkatkan 
Tutor/Pembicara 5orang Perlu Ditingkatkan 
Keahlian Usaha Jumlah Status 
Manajemen Keuangan 2 orang Perlu Ditingkatkan 
Manajemen Simpin 2orang Perlu Ditingkatkan 

.  
  Untuk Status isi dengan : Belum Ada, Cukup, Perlu Ditingkatkan. 
. Simpin : Simpan Pinjam 

 
STYLE/GAYA 
Pengurus. Gaya kepemimpinan demokratis dan akomodatif. Cenderung terbuka pada perubahan. 
Pengawas. Gaya kepemimpinan yang cenderung terbuka  pada perubahan-perubahan. 
Gaya Kepemimpinan Pengawas KKS masa depan harus bisa bekerja dengan cara jaringan karena 
akan dituntut melakukan pengawasan di banyak titik wilayah. Pengawas harus memainkan 
perannya secara maksimal mengingat perkembangan usaha dan organisasi yang diprediksi akan 
mengalami perubahan. 
Manajemen.  Gaya kepemimpinan berorientasi pada stabilitas. 
Diharapkan Gaya Kepemimpinan Manajemen KKS di masa depan harus visioner, inovatif, 
motivative dan risk taking. 
 

STAFF 
Jabatan Jumlah 
Pengurus 5 orang 
Pengawas 3 orang 
Manager 2 orang 
Karyawan 47orang 
Jumlah 57 orang 
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ANALISIS EKSTERNAL : TANTANGAN STRATEGIS 
OPPORTUNITY/PELUANG 
Kelembagaan 

 Citra KKS yang sudah mulai terbangun sejak terjadinya krisis moneter di Indonesia thn. 
1998 yang membuktikan bahwa KKS masih tetap kokoh berdiri.  

 Dalam kondisi ekonomi yang baik, akan menambah pinjaman yang dikeluarkan untuk 
melayani anggota yang mempunyai usaha. 

Keuangan 
 Masih banyaknya para Pelepas uang (rentenir) serta berbagai bentuk leasing dengan iming-

iming bunga 0% di masyarakat. 
 Suku bunga KKS fixed dan adanya reward 10% dari total bunga angsuran. 
 Program Akuntansi yang sudah terkomputerisasi serta on-line sehingga memperlancar dan 

mempercepat dalam melayani Anggota. 
Keanggotaan 

 Diluncurkannya Sakti.link akan memudahkan anggota bertransaksi dan menjadi peluang 
bagi anggota yang memiliki usaha untuk menambah konsumen dan meningkatkan 
penjualan. 

 Dari 3-4 juta orang jumlah total warga Bogor, baru 0,5% yang menjadi anggota. 
 Masyarakat ingin meningkatkan kesejahteraan atau kualitas hidup mereka melalui simpan 

pinjam 
 

THREAT/ANCAMAN 
Kelembagaan 

 Corona Virus Deseas (Covid-19) memporakporandakan tata kehidupan politik, sosial, 
ekonomi dan budaya. 

 Semakin banyaknya Bank yang beroperasi di wilayah sekitar KKS, serta competitor 
koperasi yang akan menggeser segmen market KKS. 

 Kemudahan bertransaksi melalui ATM di Bank. 
 Banyaknya jenis virus komputer yang dapat mengancam program. 

 
Keuangan 

 Kondisi Puskopdit Bogor-Banten memprihatinkan (Kredit Macet > 80%), terpaksa 
simpanan di Puskopdit Bogor-Banten ditukar dengan tanah yang sudah jelas sertifikatnya. 

 Suku bunga pinjaman yang diberikan Bank khususnya Bank Pemerintah (BNI, BRI) lebih 
kecil jika dibandingkan dengan suku bunga pinjaman KKS, serta semakin variatifnya 
perbankan dalam memudahkan penyaluran pinjaman melalui fintech, dll. 

 Adanya pajak yang beraneka ragam yang menjadi beban bagi koperasi dan anggota yang 
tingkat hidupnya sederhana. 

 
Keanggotaan  

 Kebiasaan anggota dalam melakukan transaksi pada awal bulan yang dapat mempengaruhi 
cash flow KKS. 

 Adanya anggota yang kena PHK yng mengakibatkan mengurangi rutinitas menyimpan dan 
ketepatan mengangsur. 

 Tingkat pengangguran dan biaya hidup yang semakin tinggi mengakibatkan terjadinya 
peningkatan kredit macet. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

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

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

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

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

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

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Analisa PESTLE 
POLITIC/POLITIK 
Visi dan Misi Kab. Bogor : Pada Misi Kab. Bogor No. 2 adalah mewujudkan perekonomian daerah 
yang berdaya saing dan berkelanjutan.  Hal ini sejalan dengan Misi KKS yaitu meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan keuangan yang prima dan professional sebagai 
implementasi dari Misi Kab. Bogor tersebut. 
Dan yang perlu juga mendapat perhatian serius bagi KKS dalam menyusun rencana strategis jangka 
menengah dan Panjang ini adalah kondisi politik local dan nasional dengan adanya PILKADA dan 
PILPRESS tahun 2024 yang akan mempengaruhi regulasi tentang Perkoperasian.  

 
ECONOMIC/EKONOMI 
Jumlah penduduk Kab. Bogor : ± 4.922.205 jiwa dengan sebaran jumlah penduduk terbesar berada 
di Kec. Cibinong sekitar 336.765 jiwa (potensi KKS). 
Dengan usia produktif penduduk Kec. Cibinong ± 75% (250.000 jiwa). 
Luas Kab. Bogor : ± 266.4 HA terdiri dari 40 kecamatan, 417 desa, 17 kelurahan (potensi besar). 
Pertumbuhan ekonomi Kab. Bogor ± 4,15% dengan Indeks Daya Beli Masyarakat : Rp 639.660,-/ 
kapita/ bulan. 

 
SOCIAL/SOSIAL 
Tri Fungsi Kabupaten Bogor : 

 Bogor sebagai daerah penyangga bagi DKI, berupa pengembangan pemukiman perkotaan. 
 Konservasi posisi geografis dalam tata air. 
 Pengembangan Pertanian Holtikultura. 

 
TECHNOLOGY/TEKNOLOGI. Memaksimalkan anggota KKS terutama Generasi Z (generasi 
milenial) dalam pengembangan system IT dan pemasaran KKS. 
Peningkatan Infrastruktur IT. 

 
LEGALITY/LEGALITAS. Adanya Peraturan Daerah (Perda) No. 1 tahun 2019 tentang 
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Dari isi Perda ini secara umum Pemerintah Daerah Kab. 
Bogor sangat mensupport terhadap kemajuan Koperasi dan Usaha Mikro. 
 
ENVIRONTMENT/LINGKUNGAN. Kesadaran dan tuntutan go green mulai berkembang di 
masyarakat. KKS telah melakukan pelatihan karena dilihat sebagai peluang KKS berkontribusi 
dalam konteks budaya ramah lingkungan. Secara jangka Panjang KKS harus mengintegrasikan 
green policy dalam pembangunan usaha dan komunitas. Dalam segi usaha, green policy ini 
misalnya bisa berupa pemakaian plastik ramah lingkungan dan sebagainya. Pada pembangunan 
komunitas, KKS bisa menginisiasi komunitas sadar daur ulang misalnya Bank Sampah, Showroom 
Berbagai Pakai dan berbagai pendekatan yang kontekstual dengan kebutuhan dan kebudayaan 
masyarakat setempat.  
Tahun 1996, KKS terpilih sebagai salah satu peserta dalam Program Kopdit Model 2000 (CCA-
Inkopdit) dari 24 Kopdit yang tersebar di 5 BK3D/Puskopdit. Untuk menjadi Kopdit Model 2000, 
ke-24 Kopdit harus mengikuti pelatihan yang terdiri dari 4 modul, yaitu : Organisasi, Manajemen 
Sumber Daya Manusia, Manajemen Keuangan dan Pengembangan Usaha & Perencanaan. 
Dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2010, secara bertahap membangun Gedung dengan 3 lantai 
di atas tanah seluas 300 m2. Lantai 1 digunakan untuk pelayanan setoran anggota, baik mengangsur 
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pinjaman maupun menabung, dan pencairan pinjaman. Lantai 2 digunakan untuk pengajuan 
pinjaman, pengolahan data keuangan & informasi, dan ruang Dewan Pimpinan. Lantai 3 digunakan 
untuk ruang rapat & pelatihan. 
Pada ulang tahun KKS yang ke-39 (9 tahun yang lalu), Dewan Pimpinan mencanangkan sebagai 
tahun awal lepas landas. Tepatnya pada tanggal 19 November 2011, KKS membuka kantor cabang 
pertama di Wilayah Utara (KKS Witar). 
Namun di tengah perjalanan, KKS harus menutup 2 cabangnya sehingga hanya tersisa 1 kantor 
cabang pertama yaitu Wilayah Utara (WITAR), tetapi hal ini diimbangi dengan pertumbuhan 
Mobile Teller. Ini menjadi salah satu faktor analisa bagi Dewan Pimpinan.  
Memasuki tahun 2020, kita dihadapkan oleh musibah dunia yaitu Pandemi Covid-19 (Corona). Hal 
ini membuat para Dewan Pimpinan kembali harus berpikir untuk membuat kebijakan-kebijakan 
yang memiliki win-win solution. 

 
Reorientasi KKS sebagai Koperasi Simpan Pinjam 
Perlu bagi KKS mengidentifikasi success key pembangunan koperasi benar dan besar di 
masyarakat dengan mengidentifikasi pola umum transformasi sebagai berikut : 
Berorientasi terbuka pada masyarakat luas tanpa melihat status sosial-ekonomi anggota 
Bisnis berorientasi pada kebutuhan anggota dengan tetap memperhatikan geliat pasar. 
Membangun kemandirian dengan cara memobilisasi sumber daya anggota dan tidak bergantung 
pada fasilitas pihak lain. 
Memperluas social impact dari aktifitas/layanan koperasi baik saran maupun prasarana agar lebih 
menyentuh masyarakat luas. Misalnya dengan penambahan lahan di Gedung Pusat 2. 
Iklim yang kurang kondusif bagi terpenuhinya indicator pengembangan Koperasi Kredit Simpan 
Pinjam.  
Dengan demikian, reorientasi KKS merupakan pilihan ideologis dan strategis dalam rangka 
membangun koperasi yang benar dan besar. Bukan sekedar bersikap pragmatis dalam rangka 
melakukan ekspansi usaha. 
Dengan pendekatan kewilayahan ini, maka KKS masa depan harus memperhatikan kearifan local 
dan berbagai aspek-aspek strategis sesuai dengan konteks wilayahnya. Sebagai Koperasi Simpan 
Pinjam yang terbuka di masyarakat luas, KKS tetap bisa membangun hubungan strategis dengan 
sekolah atau perguruan tinggi manapun sebagai salah satu upaya dalam proses kajian dan 
penelitian, pembangunan SDM dan publikasi dalam bidang sosial-ekonomi-budaya. 
Ruang juang KKS masa depan tidak hanya di area Cibinong, Bogor saja, melainkan di seluruh 
Kabupaten Bogor. Dengan cara seperti ini juga, KKS bisa membangun koperasi yang besar di 
masyarakat dengan tingkat efisiensi kolektif yang lebih tinggi. 
 
 

5. REKOMENDASI 
Rekomendasi meliputi 3 aspek: aspek kelembagaan, aspek keuangan, dan aspek keanggotaan.   
 
Aspek Kelembagaan 

 Pengembangan sistem IT (baik Software & Hardware) yg lebih terintegrasi secara efektif 
terutama menyangkut masalah data, seperti Agunan, Inventaris, Kearsipan, dll. 

 Rencana renovasi kantor WITAR  
 Perubahan Layout Kantor Pelayanan Pinjaman Pusat dan Kantor Dewan Pimpinan Pusat, 

baik Gedung 1 & 2 
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 Pembuatan Gudang Arsip dan prasarananya 
 Mempersiapkan karyawan sesuai dengan Talent Mapping 
 Pembuatan JobDesc. Dan KPI 
 Peningkatan Skill dan Education (Sertifikat Profesi) 
 Mereview dan menganalisa pembukaan Kantor Cabang Baru dan penambahan Mobile 

Teller 
 Rencana Perluasan Pengembangan Tanah dan Pembangunan pd Kantor Pusat I & II 
 Penambahan tenaga Pemasaran dgn status Freelance serta pengganti karyawan yg 

memasuki pensiun 2023 
 Pelatihan Pembinaan dan Pendampingan Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga utk 

Karyawan 
 Menjadikan KKS sebagai training center Kopdit 
 Team Building – Refresing utk peningkatan etos kerja 
 Pengadaan Karyawan Khusus di bid. Pengurusan yang berhubungan dgn Asuransi, Hukum, 

Agunan 
 
Aspek Keuangan 

 Program Efisiensi Biaya Operasional RTK, By. Pendidikan bagi anggota, Investasi KKS 
utk menunjang pertumbuhan 

 Pembelian tanah untuk menyambung Gedung KKS 1 dan Gedung KKS 2 
 Internal Audit terhadap Manajemen per bulan yang dilakukan oleh Pengawas 
 Terpenuhinya standar ACCESS BRANDING terhadap operasional KKS 
 Terpenuhinya standar ACCESS BRANDING terhadap operasional KKS 
 Mereview, menganalisa Jenis Pinjaman yg sdh diberikan dengan pendapatan yang diterima 

saat ini sejak kasus Corona sebagai tindakan pencegahan outstanding pinjaman 
 KKS sebagai pilihan solusi keuangan pertama bagi masyarakat Bogor 

 
Aspek Keanggotaan 

 Meningkatkan penggunaan Sakti.Link kepada anggota KKS dan rekanan KKS serta 
Digitalisasi pendaftaran anggota baru termasuk penjadwalan MD.  

 Pemetaan lokasi anggota sebagai pemekaran MT di WITAR dan WITIM 
 Pemanfaatan tata Gedung KKS WITAR dan Pengelolaan Taman di KKS Pusat & WITAR 
 Pendidikan untuk anggota 
 Pengembangan wilayah kerja di Ciawi dan Cibadak 
 Penambahan anggota secara bertahap dan berkelanjutan dari tahun ke tahun 
 Anggota merasakan manfaat yang besar krn keikutsertaannya sebagai pemilik KKS tidak 

hanya dari segi keuangan namun juga dari segi networking dan pemasaran usaha 
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ABSTRAK 
Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui pengaruh etika auditor, pengalaman, 

pengetahuan, dan perilaku disfungsional terhadap kualitas audit. Studi ini dilaksanakan dengan 
metode survey terhadap lima belas auditor yang bekerja di kantor akuntan publik (KAP) di Jakarta. 
Analisis data menggunakan metode regresi linear berganda. Uji hipotesis dilakukan untuk 
mengetahui apakah ada pengaruh etika auditor, pengalaman, pengetahuan, dan perilaku 
disfungsional terhadap kualitas audit baik secara simultan maupun secara parsial. Hasil Uji 
menunjukkan bahwa secara simultan variabel etika auditor, pengalaman, pengetahuan, dan 
perilaku disfungsional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Namun 
demikian, secara parsial hasil uji menunjukkan bahwa variabel pengalaman dan perilaku 
disfungsional pengaruhnya tidak signifikan terhadap kualitas audit. Sementara itu variabel etika 
auditor dan pengetahuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. 
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1. PENDAHULUAN 
Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi akuntan 

publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi 
yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Profesi akuntan publik 
bertanggungjawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga 
masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka auditor dalam 
melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan 
Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. 
Namun selain standar audit, akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur 
perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota 
maupun dengan masyarakat umum. Kode etik ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, 
kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis 
bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya. 

Namun yang terjadi saat ini adalah banyak akuntan publik yang melakukan kewajibannya 
tidak sesuai dengan standar yang ada. Sehingga kualitas audit yang mereka hasilkan menjadi 
dipertanyakan olah para pemakai laporan keuangan. Salah satu kasus yang berhubungan dengan 
kualitas audit yaitu tentang akuntan publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs Abdul 
Hasan Salipu. Dimana Menteri Keuangan membekukan izin akuntan publik (AP) dan Kantor 
Akuntan Publik (KAP) Drs Abdul Hasan Salipu untuk jangka waktu 6 bulan sejak 27 Agustus 
2009. Pembekuan izin AP Drs Abdulrahman Hasan Salipu dilakukan berdasar Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 1069/KM.1/2009 tanggal 27 Agustus 2009. Pembekuan izin itu karena yang 
bersangkutan belum sepenuhnya mematuhi Standar Auditing (SA) - Standar Profesional Akuntan 
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Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT. Dimas Utama tahun 
buku 2007, dan PT. Navigat Energi tahun buku 2007 yang berpotensi cukup signifikan terhadap 
Laporan Auditor Independen. Sementara itu pembekuan izin usaha KAP Drs Abdulrahman Hasan 
Salipu selama 6 bulan sejak 27 Agustus  2009 dilakukan berdasar Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor 1070.KM.1/2009 tanggal 27 Agustus 2009. Pembekuan izin usaha itu karena yang 
bersangkutan melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, yakni tidak memelihara kertas kerja dan dokumen 
pendukung lainnya selama 10 tahun. Selama masa pembekuan izin, AP Abdulrahman Salipu 
dilarang memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, dilarang menjadi pemimpin dan/atau 
pemimpin rekan dan/atau pemimpin cabang KAP. Selain wajib mengikuti Pendidikan Profesional 
Berkelanjutan (PPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, dan tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa yang 
telah diberikan. Sementara itu untuk KAP Abdulrahman Hasan Salipu, selain dilarang memberikan 
jasa akuntan publik juga diwajibkan memelihara Laporan Auditor Independen, Kertas Kerja 
Pemeriksaan, dan dokumen lainnya. KAP itu juga tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa yang 
telah diberikan, dan wajib mengimplementasikan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) secara penuh 
dalam pemberian jasa selanjutnya. Berdasar pasal 68 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
17/PMK.01/2008, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berakhirnya masa pembekuan 
izin, dua auditor itu tidak melakukan pengajuan permohonan persetujuan untuk memberikan jasa 
kembali, mereka dikenakan sanksi pencabutan izin usaha. (wartawarga) 

Selain terjadi perbedaan antara fenomena di atas dengan teori, kasus-kasus yang berkaitan 
dengan kualitas audit atas laporan keuangan diatas, berbagai penelitian juga telah dilakukan 
mengenai kualitas audit. Penelitian-penelitian tersebut menggambarkan hasil yang berbeda dari 
tiap peneliti. Berikut merupakan gambaran mengenai perbedaan hasil penelitian tersebut. 

Alim, dkk (2007) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa etika auditor berpengaruh tidak 
signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan Singgih dan Bawono (2010) hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa Pengalaman berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas audit. Dan 
Sososutikno (2003) dan Azlan Thani dan Zulkarnain (2011) hasil penelitiannya menunjukkan 
bahwa Perilaku Disfungsional berpengaruh tidak signifikan terhadap Kualitas Audit. 

Mardisar dan Sari (2007) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pengetahuan 
berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit. Hasil penelitian Mardisar dan Sari (2007) sama 
dengan Mabruri dan Winarna (2010) hasil penelitiannya menunjukkan Pengalaman dan 
Pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit. Sujana dan Suwarjuwono (2006) 
hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Perilaku Disfungsional berpengaruh signifikan terhadap 
Kualitas Audit. Hasil penelitian Sujana dan Suwarjuwono (2006) sama dengan Harini dkk (2010) 
hasil penelitiannya menunjukkan Perilaku Disfungsional berpengaruh signifikan terhadap Kualitas 
Audit. Hasil penelitian Sujana dan Suwarjuwono (2006) dan Harini dkk (2010) hasil penelitiannya 
menunjukkan Perilaku Disfungsional berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit. 

Pengembangan kesadaran etis/moral memainkan peranan kunci dalam semua area profesi, 
termasuk profesi akuntan publik dalam melatih sikap professional akuntan yang berdampak 
terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Beberapa definisi etika telah diungkapkan oleh beberapa 
ahli dan dicantumkan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Seperti yang akan dijabarkan 
berikut ini: 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

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

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

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

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

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

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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2. LANDASAN TEORI 
Maryani dan Ludigdo (2001) dalam Alim, dkk (2007) mendefinisikan etika sebagai: 

“Seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus 
dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan manusia 
atau masyarakat atau profesi”. 
Menurut Elder, dkk (2011:60), etika merupakan : 
Etika secara umum didefinisikan sebagai perangkat prinsip moral atau nilai. Masing-masing orang 
memiliki perangkat nilai tersebut antara lain: kejujuran, integritas, mematuhi janji, loyalitas, 
keadilan, kepedulian kepada orang lain, menghargai orang lain, menjadi warga yang bertanggung 
jawab, mencapai yang terbaik, dan lain-lain. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa etika merupakan 
suatu aturan yang mencakup nilai dan norma yang mengatur perilaku manusia dalam hidup 
bermasyarakat, termasuk dalam lingkup sebuah profesi, tidak terkecuali profesi akuntan publik 
dalam menjalankan tugasnya. Ditinjau dari sudut pandang profesi akuntan publik, seoarang auditor 
harus memiliki kesadaran etis yang tinggi pada saat melaksanakan tugasnya yaitu memeriksa 
laporan keuangan.Dengan demikian pendapat yang dihasilkannya juga akan sesuai dengan 
kenyataan yang ada mengenai kondisi keuangan perusahaan yang diauditnya. 

Pengalaman merupakan faktor yang menunjang bagi setiap individu maupun kelompok 
dalam bidang pekerjaan yang digeluti. Semakin banyak pengalaman yang diperoleh, maka semakin 
meningkat pula keahlian yang dimiliki seseorang. Beberapa definisi berikut akan memberikan 
penjelasan tentang pengalaman itu sendiri, antara lain: 
Suraida (2005) mengungkapkan bahwa pengalaman merupakan : “Pengalaman auditor dalam 
melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan 
yang pernah ditangani. Semakin banyak pengalaman auditor semakin dapat menghasilkan berbagai 
macam dugaan dengan menjelaskan temuan audit”. 

Singgih dan Bawono (2010) mengungkapkan bahwa pengalaman merupakan : 
“Suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari 
pendidikan formal maupun non formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang 
membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi”. 

auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, 
maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan. Seorang auditor yang lebih berpengalaman 
akan lebih tinggi tingkat skeptisisme profesionalnya dan memiliki skema yang lebih baik dalam 
mendefinisikan kekeliruan-kekeliruan daripada auditor yang kurang berpengalaman. 

Pengetahuan merupakan salah satu faktor yang penting yang harus dimiliki oleh seseorang 
dalam profesi yang dijalaninya, termasuk profesi sebagai akuntan publik. Berikut beberapa 
penjelasan mengenai pengetahuan dalam lingkup profesi akuntan publik. 
Mardisar dan Sari (2007), mengungkapkan bahwa pengetahuan merupakan: “Pengetahuan audit 
diartikan dengan tingkat pemahaman auditor terhadap sebuah pekerjaan, secara konseptual atau 
teoritis”. 
Wibowo (2011:326) mengungkapkan bahwa pengetahuan merupakan: “Pengetahuan adalah 
informasi yang dimiliki orang dalam bidang spesifik. Pengetahuan adalah kompetensi yang 
kompleks. Pengetahuan merupakan informasi yang digunakan orang dalam bidang
 tertentu, misalnya membedakan antara akuntan senior dan junior”. 
penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor independen untuk bekerja sebagai tenaga 
professional. Sifat-sifat professional adalah kondisi-kondisi kesempurnaan teknik yang dimiliki 
seseorang melalui latihan dan belajar selama bertahun-tahun yang berguna untuk mengembangkan 
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teknik tersebut, dan keinginan untuk mencapai kesempurnaan dan keunggulan dibandingkan rekan 
sejawatnya. 

Perilaku disfungsional adalah setiap tindakan yang dilakukan auditor selama pelaksanaan 
program audit yang dapat mereduksi kualitas audit baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Perilaku-perilaku yang mereduksi kualitas audit secara langsung dilakukan melalui tindakan 
seperti: penghentian premature prosedur audit, review yang dangkal terhadap dokumen klien, bias 
sampel, tidak memperluas score pengujian ketika terdeteksi ketidak beresan dan tidak meneliti 
kesesuaian perlakuan akuntansi yang diterapkan klien. 

Sujana dan Sawarjuwono (2006), mengungkapkan bahwa perilaku disfungsional 
merupakan: 

“Perilaku disfungsional auditor merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan auditor 
yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mengurangi kualitas audit”. 
Harini, dkk (2010), mengungkapkan bahwa perilaku disfungsional merupakan: 
“Perilaku disfungsional yang dimaksud di sini adalah perilaku menyimpang yang dilakukan 
oleh seorang auditor dalam bentuk manipulasi, kecurangan ataupun penyimpangan 
terhadap standar audit”. 
Dengan demikian, dapat disimpulakan bahwa perilaku disfungsional adalah perilaku 

menyimpang yang dilakukan auditor yang dapat secara langsung maupun tidak langsung 
mengurangi kualitas audit. 

Kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan 
tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. 

Deis dan Giroux (1992) dalam Alim, dkk (2007) melakukan penelitian empat hal yang 
dianggap penting mempunyai hubungan dengan kualitas audit yaitu: 

1. Lama waktu auditor telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu perusahaan (tenure), 
semakin lama seorang auditor telah melakukan audit pada klien yang sama maka kualitas 
audit yang dihasilkan akan semakin rendah, 

2. Jumlah klien, semakin banyak jumlah klien maka kualitas audit akan 
semakin baik karena auditor dengan jumlah kien yang banyak akan berusaha 
menjaga reputasi, 

3. Kesehatan keuangan klien, semakin sehat kondisi keuangan klien maka aka nada 
kecenderungan klien tersebut untuk menekan auditor agar tidak mengikuti standar, 

4. Review oleh pihak ketiga, kualitas audit akan meningkat jika auditor tersebut mengetahui 
bahwa hasil pekerjaannya akan direview oleh pihak ketiga. 

` Singgih dan Bawono (2010), mengungkapkan bahwa kualitas audit merupakan : 
“Sikap auditor dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dalam hasil pemeriksaannya 

yang dapat diandalkan sesuai dengan standar yang berlaku”. 
Dengan demikian, dapat disimpulakan bahwa kualitas audit adalah probabilitas dimana 

seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem 
akuntansi kliennya, dimana dapat terlihat dari hasil pemeriksaannya yang dapat diandalkan sesuai 
dengan standar yang berlaku. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang akan di 
bahas dalam penelitian sebagai berikut: 

a. Apakah Etika Auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit ? 
b. Apakah Pengalaman memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit ? 
c. Apakah Pengetahuan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit ? 
d. Apakah Perilaku Disfungsional memiliki pengaruh signifikanterhadap Kualitas Audit ? 
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Gambar 1. Kerangka Penelitian 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Deskripsi hasil penelitian dalam penelitian ini mencakup variabel bebas yaitu Etika 
Auditor, Pengalaman, Pengetahuan dan Perilaku Disfungsional, serta variabel terikat yaitu 
Kualitas Audit. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 65 responden. Berikut 
hasil perhitungan descriptive statistics dengan menggunakan SPSS 23. 
 

Tabel 3. Statistik Deskriptif 
 N Minimu

m 
Maximu
m 

Mean Std. 
Deviation 

Etika Auditor 65 12.00 20.00 17.2615 2.18858 
Pengalaman 65 15.00 25.00 20.3538 2.53987 
Pengetahuan 65 15.00 25.00 21.9846 2.32844 
Perilaku 
Disfungsional 

65 15.00 40.00 30.8000 5.87952 

Kualitas Audit 65 18.00 30.00 25.0462 2.79190 
Valid N (listwise) 65     

Sumber: Data yang diolah 
  
 Untuk mengetahui seberapa besar tingkat Etika Auditor, Pengalaman, Pengatahuan, 
Perilaku Disfungsional dan Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Pusat, juga 
menggunakan analisis deskriptif persetanse. Adapun hasil perhitungan dari analisis deskriptif 
persentase untuk tiap variabel tersebut adalah sebagai berikut: 
 
Deskripsi Variabel Etika Auditor (Ea) 
 Variabel Etika Auditor dalam penelitian ini merupakan suatu aturan atau standar yang 
menentukan tingkah laku para anggota dari profesi (akuntan publik). Variabel ini diukur dengan 
menggunakan skala interval 5 poin. Setiap skema memerlukan respon responden untuk 
menunjukkan apakah tindakan yang dinyatakan dalam skema adalah etis atau tidak. Berikut adalah 
tabel yang menggambarkan responden mengenai tindakan yang sesuai dengan etika profesi 
akuntan publik : 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

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

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

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

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

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

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Tabel 4. Distribusi Frekuensi dan Nilai rata-rata tanggapan responden mengenai Etika Auditor 
(Ea) 

No. Pertanya
an 

Mea
n 

1. Auditor melaksanakan tugas menaati peraturan perundang-
undangan dengan 
penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. 

4,45 

2. Auditor bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik 
terhadap organisasi 
intern. 

4,2 

3. Auditor bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik 
terhadap 
auditan/obrik. 

4,26 

4. Auditor bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik 
terhadap 
masyarakat. 

4,23 

Rata-
rata 

4,29 

Sumber : data yang diolah 
  
 Untuk variabel Etika Auditor (X1) diperoleh rata-rata hitung skor jawaban adalah 4,29 
dengan standar deviasi 2,11186 yang dalam hal ini responden rata-rata memilih angka 4 yaitu 
setuju, ini menunjukkan bahwa Etika Auditor yang dipengaruhi oleh seperangkat aturan atau norma 
atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus 
ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan manusia atau masyarakat atau profesi, 
hal tersebut dianggap penting bagi responden. 
 
Deskripsi Variabel Pengalaman (Pglm) 
Variabel Pengalaman dalam penelitian ini merupakan pengalaman auditor dalam melakukan audit 
laporan keuangan banyaknya penugasan yang pernah ditangani. Variabel ini diukur dengan skala 
interval. Berikut adalah tabel yang menggambarkan jawaban responden mengenai pengalaman 
yang mereka miliki dalam bidang auditing dan banyaknya penugasan pemeriksaan yang telah 
ditangani : 
 

Tabel 5. Distribusi Frekuensi dan Nilai rata-rata tanggapan responden mengenai Pengalaman 
(Pglm) 

No. Pertanya
an 

Mean 

1. Keahlian khusus yang saya miliki dapat mendukung proses audit 
yang saya 
lakukan. 

4,26 

2. Semakin banyak jumlah klien yang saya audit menjadikan audit 
yang saya 
lakukan semakin lebih baik. 

4,11 

3. Saya telah memiliki banyak pengalaman dalam bidang audit dengan 
berbagai 

4,2 
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macam klien sehingga audit yang saya lakukan menjadi lebih baik. 

4. Walaupun sekarang jumlah klien saya banyak , audit yang saya 
lakukan belum 
tentu lebih baik dari sebelumnya. 

3,71 

5. Saya pernah mengaudit perusahaan go public, sehingga saya dapat 
mengaudit 
perusahaan go public lebih baik. 

4,07 

Rata-
rata 

4,07 

Sumber : data yang diolah 
 
 Untuk variabel Pengalaman (X2) diperoleh rata-rata hitung skor jawaban adalah 4,07 
dengan standar deviasi 2,48673 yang dalam hal ini responden rata-rata memilih angka 4 yaitu 
setuju, ini menunjukkan bahwa Pengalaman yang dipengaruhi oleh pengalaman auditor dalam 
melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan 
yang pernah ditangani, hal tersebut dianggap penting bagi responden. 
 
Deskripsi Variabel Pengetahuan (Pgth) 
 Variabel Pengetahuan dalam penelitian ini merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh 
auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian professional maupun keikutsertaan dalam 
pelatihan dan seminar. Variabel ini diukur dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki 
auditor serta tingkat sertifikasi pendidikan atau pengakuan resmi. Berikut adalah tabel yang 
menggambarkan jawaban responden mengenai pengetahuan yang dimiliki : 
 

Tabel 6. Distribusi Frekuensi dan Nilai rata-rata tanggapan responden mengenai Pengetahuan  
No. Pertanyaan Mean 

 
1. 

Setiap akuntan publik harus memahami dan melaksanakan
 jasa profesionalnya sesuai dengan Standar Akuntansi 
Keuangan (SAK) dan 
Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang relevan. 

 
4,
6 

2. Untuk melakukan audit yang baik, saya perlu memahami jenis 
industri klien. 

4,46 

3. Untuk melakukan audit yang baik, saya perlu memahami kondisi 
perusahaan 
klien. 

4,38 

4. Untuk melakukan audit yang baik, saya membutuhkan 
pengetahuan yang 
diperoleh dari tingkat pendidikan formal. 

4,34 

 
5. 

Selain pendidikan formal, untuk melakukan audit yang baik, saya 
juga 
membutuhkan pengetahuan yang diperoleh dari kursus dan 
pelatihan khususnya di bidang audit. 

 
4,32 

Rata-
rata 

4,42 
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Untuk variabel Perilaku Disfungsional (X4) diperoleh rata-rata hitung skor jawaban adalah 
3,85 dengan standar deviasi 6,25405 yang dalam hal ini responden rata-rata memilih angka 4 yaitu 
setuju, ini menunjukkan bahwa Perilaku Disfungsional yang dipengaruhi oleh perilaku 
menyimpang yang dilakukan oleh seorang auditor dalam bentuk manipulasi, kecurangan ataupun 
penyimpangan terhadap standar audit., hal tersebut dianggap penting bagi responden. 

 
Deskripsi Variabel Kualitas Audit (KA) 

Variabel Kualitas Audit dalam penelitian ini merupakan kualitas kerja auditor yang 
ditunjukkan dengan laporan hasil pemeriksaan yang dapat diandalkan berdasarkan standar yang 
sudah ditetapkan. Variabel ini diukur dengan besarnya pengalaman dan pengetahuan dimiliki 
auditor, selain itu pemahaman auditor terhadap sistem informasi akuntansi klien dapat menjadikan 
pelaporan audit saya menjadi lebih baik. Berikut adalah tabel yang menggambarkan jawaban 
responden mengenai kualitas audit yang dimiliki: 

 
Tabel 8. Distribusi Frekuensi dan Nilai rata-rata tanggapan responden mengenai Kualitas 

Audit (KA) 
No
. 

Pertanya
an 

Mea
n 

1. Besarnya pengalaman dan pengetahuan yang saya terima akan 
mempengaruhi 
saya dalam melaporkan kesalahan klien. 

3,95 

2. Pemahaman terhadap sistem informasi akuntansi klien dapat 
menjadikan 
pelaporan audit saya menjadi lebih baik. 

4,22 

3. Saya mempunyai komitmen yang kuat untuk menyelesaikan audit 
dalam waktu 
yang tepat. 

4,23 

4. Saya menjadikan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 
sebagai pedoman 
dalam melaksanakan pekerjaan laporan. 

4,4 

5. Saya tidak mudah percaya terhadap pernyataan klien selama 
melakukan audit. 

4,09 

6. Saya selalu berusaha berhati-hati dalam pengambilan keputusan 
selama 
melakukan audit. 

3,58 

Rata-
rata 

4,08 

Sumber : data yang diolah 
 

Untuk variabel Kualitas Audit (Y) diperoleh rata-rata hitung skor jawaban adalah 4,08 
dengan standar deviasi 2,82878 yang dalam hal ini responden rata-rata memilih angka 4 yaitu 
setuju, ini menunjukkan bahwa Kualitas Audit yang dipengaruhi oleh sikap auditor dalam 
melaksanakan tugasnya yang tercermin dalam hasil pemeriksaannya yang dapat diandalkan sesuai 
dengan standar yang berlaku, hal tersebut dianggap penting bagi responden. 
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Berdasarkan tabel diatas, nilai Corrected Item Total Correlation untuk seluruh pertanyaan 
melebihi 0,244. Hal ini membuktikan bahwa seluruh pertanyan dalam kuesioner memiliki 
instrument yang valid, sehingga dapat dilanjutkan untuk di uji dengan regresi linier berganda. 

 
Pengujian Reliabilitas Data 

Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari 
variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 
pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk mengukur reliabilitas dengan 
uji statistik Cronbach Alpha. Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach 
Alpha > 0,60. 

 
Tabel 10. Hasil Pengujian Reliabilitas 

 
 
 
 
 
 
 

 Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Etika Auditor, Pengalaman, Pengetahuan, 
Perilaku Disfungsional dan Kualitas Audit memiliki status reliabel. Hal ini dikarenakan nilai 
Cronbach’s Alpha variabel tersebut lebih besar dari 0,60. Kondisi ini juga memberikan arti bahwa 
seluruh variabel tersebut dapat digunakan pada analisis selanjutnya. 
 
Uji Regresi Linear Berganda 
 Hasil analisis mengenai koefisien model regresi dapat dijelaskan melaui tabel berikut ini 
: 

Tabel 11. Hasil Persamaan Regresi Linear Berganda 
 

Mod
el 

Unstandardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

B 
 (Constant) 5.023 2.161 .035 
 Etika Auditor .457 2.382 .020 

1 Pengalaman .064 .524 .602 
 Pengetahuan .448 2.613 .011 
 Perilaku 

Disfungsional 
.032 .646 .520 

                          a. Dependent Variable: Kualitas Audit 
 sumber : data yang diolah 
 Berdasarkan tabel diatas maka model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e β4X4=ᵉ 
KA = 5,023 + 0,457Ea + 0,064Pglm + 0,448Pgth + 0,032Pd 

 

Variabel Cronbach's 
Alpha 

Stand
ar 
Alpha 

Kesimpula
n 

Etika Auditor (X1) 0,905 0,60 Reliabel 
Pengalaman (X2) 0,780 0,60 Reliabel 
Pengetahuan (X3) 0,902 0,60 Reliabel 
Perilaku Disfungsional 
(X4) 

0,955 0,60 Reliabel 

Kualitas Audit (Y) 0,788 0,60 Reliabel 
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 Konstanta (α) sebesar 5,023 memberi arti jika Etika Auditor, Pengalaman, Pengetahuan 
dan Perilaku Disfungsional yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Jakarta Pusat konstanta atau 
sama dengan nol (0), maka besarnya tingkat Kualitas Audit yang dihasilkan auditor yang bekerja 
di Kantor Akuntan Publik di Jakarta Pusat adalah sebesar 5,023 satuan. 
 Variabel Etika Auditor memiliki koefisien regresi sebesar 0,457 yang memiliki arti bahwa 
jika terjadi peningkatan Etika Auditor para auditor sebesar satu satuan, maka akan terjadi 
peningkatan Kualitas Audit sebesar 0,457 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan atau 
tetap, begitu juga dengan variabel Pengalaman, Pengetahuan dan Perilaku Disfungsional memiliki 
koefisien regresi sebesar 0,064; 0,448 dan 0,032 yang memiliki arti bahwa jika terjadi peningkatan 
Pengalaman, Pengetahuan dan Perilaku Disfungsional para auditor sebesar satu satuan, maka akan 
terjadi peningkatan Kualitas Audit sebesar 0,064; 0,448 dan 0,032 satuan dengan asumsi variabel 
lainnya konstan atau tetap. 
 
Uji Hipotesis 
Uji F (Pengujian Secara Simultan) 
 

Tabel 12. Hasil Uji F 
Model df F Sig 

 Regressio
n 

4 20.78
9 

.000
b 

1 Residual 60   
 Total 64   

a. Dependent Variable: Kualitas Audit 
b. Predictors: (Constant), Perilaku Disfungsional, Pengetahuan, Pengalaman, Etika Auditor 
Sumber : data yang diolah 
 

 Dari uji ANOVA atau uji F ditujukan untuk menguji seberapa kuat pengaruh variabel 
Etika Auditor, Pengalaman, Pengetahuan dan Perilaku Disfungsional terhadap Kualitas Audit. 
Berdasarkan tabel 4.17 menunjukkan nilai F hitung sebesar 20,789 dengan tingkat signifikan 0,000. 
Karena tingkat signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk 
memprediksi Kualitas Audit atau dapat dikatakan bahwa Etika Auditor, Pengalaman, Pengetahuan 
dan Perilaku Disfungsional secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Audit. 
 
Uji t (Pengujian Secara Parsial) 

Tabel 13. Hasil Uji t 
 

Mod
el 

Unstandardize
d 
Coefficients 

 
t 

 
Si
g 

B 
 (Constant) 5.023 2.161 .035 
 Etika Auditor .457 2.382 .020 
1 Pengalaman .064 .542 .602 

 Pengetahuan .448 2.613 .011 
 Perilaku 

Disfungsional 
.032 .646 .520 

a. Dependent Variable: Kualitas Audit 
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 Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Etika Auditor mempunyai tingkat signifikan 
0,020<0,05 dan Pengetahuan mempunyai tingkat signifikan 0,011<0,05 hal ini berarti Ho ditolak 
dan Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Etika Auditor dan Pengetahuan 
memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit. 
Variabel Pengalaman mempunyai tingkat signifikan 0,602>0,05 dan Perilaku Disfungsional 
mempunyai tingkat signifikan 0,520>0,05. Hal ini berarti Ho diterima dan Ha ditolak, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa variabel Pengalaman dan Perilaku Disfungsional memiliki pengaruh 
tidak signifikan terhadap Kualitas Audit. 
Uji R2 (Koefisien Determinasi) 
 Koefisien determinasai (R2) berguna untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel 
independen yaitu Etika Auditor, Pengalaman, Pengetahuan dan Perilaku Disfungsional terhadap 
variabel dependen yaitu Kualitas Audit. 
 

Tabel 14. Hasil Uji R2 (koefisien determinasi) 
Model R R Square Adjusted R Square 
1 .762a .581 .553 

 Predictors:(Constant), Perilaku Disfungsional, Pengetahuan, Pengalaman, Etika Auditor 
 Dependent Variable: Kualitas Audit 
Sumber : Data yang diolah 
 
 Koefisien determinasi yang digunakan adalah angka dari nilai Adjusted R Square yaitu 
55,3%. Angka tersebut mengandung arti bahwa terdapat pengaruh antara variabel Etika Auditor, 
Pengalaman, Pengetahuan dan Perilaku Disfungsional terhadap Kualitas Audit pada Kantor 
Akuntan Publik di Jakarta Pusat sebesar 55,3%. Sedangkan sisanya sebesar 44,7% dapat dijelaskan 
oleh faktor lain di luar pembahasan dalam penelitian ini. 
 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS 
(Statistical Product and Service Solution) for windows version 20 diperoleh bahwa Etika Auditor, 
Pengalaman, Pengetahuan dan Perilaku Disfungsional secara simultan memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap Kualitas Audit para auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Jakarta 
Pusat. Hasil pengujian secara parsial Etika Auditor dan Pengetahuan memiliki pengaruh signifikan 
terhadap Kualitas Audit, sedangkan Pengalaman dan Perilaku Disfungsional memiliki pengaruh 
tidak signifikan terhadap Kualitas Audit. 
 Dari hasil pengujian koefisien determinansi (R2) dibuktikan bahwa pengaruh Etika 
Auditor, Pengalaman, Pengetahuan dan Perilaku Disfungsional terhadap Kualitas Audit adalah 
sebesar 55,3% sedangkan sisanya 44,7% dipengaruhi oleh faktor lain diluar pembahasan ini. 
 

5. SIMPULAN 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Etika Auditor, Pengalaman, 
Pengetahuan dan Perilaku Disfungsional terhadap Kualitas Audit yang dihasilkan auditor yang 
bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Pusat. Berdasarkan hasil penelitian, maka diambil 
kesimpulan sebagai berikut 

1. Etika Auditor, Pengalaman, Pengetahuan dan Perilaku Disfungsional secara simultan 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Audit para auditor yang bekerja di 
Kantor Akuntan Publik di Jakarta Pusat. Hasil pengujian secara parsial Etika Auditor dan 
Pengetahuan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit, sedangkan 
Pengalaman dan Perilaku Disfungsional memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap 
Kualitas Audit. 
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Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

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

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

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

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

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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2. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh koefisien determinasi yang disesuaikan (R2) sebesar 
0,553. Koefisien ini memiliki arti bahwa keempat variabel independen secara simultan 
memiliki hubungan dengan variabel dependen yaitu 55,3% sedangkan sisanya sebesar 
44,7% dapat dijelaskan oleh faktor lain diluar model ini. 

3. Hasil penelitian ini ada yang mendukung penelitian sebelumnya dan ada juga yang tidak 
mendukung penelitian sebelumnya. Terjadinya perbedaan hasil penelitian mengkin 
disebabkan karena perbedaan jumlah sampel, responden penelitian, tahun penelitian dan 
tempat dilakukan penelitian. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel Rasio Pertumbuhan yang 
diproyeksikan dengan Earning Per Share (EPS),  variabel Kebijakan Dividen yang diproyeksikan 
dengan Dividend Payout Ratio (DPR), dan Price Earning Ratio (PER) terhadap Harga Saham. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan  konsolidasi  dan 
tahunan dari perusahaan Manufaktur Periode 2014-208 dari website Bursa Efek Indonesia 
(BEI).Metode pengambilan sampel dengan menggunakan analisis koefisien determinasi, uji t, uji 
f, dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 3 variabel bebas 
yang dianalisis, Earning Per Share, Price Earning Ratio memiliki pengaruh signifikan terhadap 
Harga saham. Sementara variabel Dividend Payout Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Harga Saham. Kemampuan proyeksi dari ke tiga variabel independen terhadap Harga Saham 
adalah sebesar 97,8% yang ditunjukkan dari besarnya adjusted R square, sisanya yakni sebesar 
2,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 

 

Kata Kunci : Earning Per Share (EPS), Kebijakan Dividen, Price Earning Per Share (PER) 
dan Harga Saham. 

 
 

1. PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Investor melakukan investasi untuk mendapatkan keuntungan dari saham yang dibeli. 
Keuntungan tersebut dapat berupa dividen dan capital gain. Dividen merupakan keuntungan 
perusahaan yang dibagikan kepada investor. Sedangkan capital gain sendiri yaitu selisih harga 
saham saat melakukan jual dan beli saham tersebut yang didapat oleh investor. 

Masalah yang sering pula dihadapi oleh investor di pasar modal adalah memilih perusahaan 
yang tepat untuk melakukan investasi agar diperoleh investasi dengan harga yang wajar dan 
mencerminkan investasi potensial. Untuk itu, bagi para investor yang ingin melakukan investasi 
pada saham sebaiknya terlebih dahulu mengidentifikasi surat berharga yang akan di investasikan 
dengan tepat serta mempertimbangkan kondisi dan prospek perusahaan di masa yang akan datang 
dalam meningkatkan laba perusahaan 

Harga suatu saham di pasar modal dipengaruhi oleh beberapa faktok, baik faktor internal 
maupun eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang dilihat dari dalam perusahaan yang 
sifatnya spesifik atas saham tersebut seperti penjualan, kinerja keuangan, kinerja manajemen, 
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Harga Saham = Harga Saham Penutupan 

kondisi perusahaan, dan industri di mana perusahaan tersebut bergerak. Sedangkan faktor eksternal 
merupakan faktor- faktor yang sifatnya makro dalam mempengaruhi harga saham di bursa seperti 
inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang asing, dan faktor-faktor non- ekonomi seperti 
kondisi sosial, politik, dan faktor lainnya 

Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti analisis pengaruh Earning Per 
Share (EPS), Kebijakan Dividen, dan Price Earning Ratio (PER) yang diduga berpengaruh 
terhadap harga saham. Maka peneliti akan menuangkannya di dalam sebuah karya tulis ilmiah 
dengan judul : “Analisis Pengaruh Earning Per Share (EPS), Kebijakan Dividen, Price 
Earning Ratio (PER) terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014- 2018”. 

 
1. Apakah Earning Per Share (EPS) berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018 ? 
2. Apakah Kebijakan Dividen (Dividend Payout Ratio) berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018 ? 
3. Apakah Price Earning Ratio (PER) berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 ? 
4. Apakah Earning Per Share (EPS), Kebijakan Dividen, Price Earning Ratio (PER) berpengaruh 

signifikan terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) periode 2014-2018 ? 

Tujuan penelitian 
1. Menganalisa pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap harga saham pada Perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 
2. Menganalisa pengaruh Kebijakan Dividen (Dividend Payout Ratio)terhadap harga saham pada 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 
3. Menganalisa pengaruh Price Earning Ratio (PER) terhadap harga saham pada Perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018 
4. Menganalisa pengaruh Earning Per Share (EPS), Kebijakan Dividen, Price Earning Ratio (PER) 

berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode 2014-2018. 

 
2. LANDASAN TEORI 

Kajian Pustaka 
Harga Saham 
Harga saham didefinisikan sebagai berikut Harga pada pasar rill, dan merupakan harga yang paling 
mudah ditentukan karena merupakan harga dari suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung 
atau jika pasar ditutup maka harga pasar ada penutupannya. Muzdalifah Aziz (2015:80). 
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Eaarning  Per Share 
 

Dividend Payout Ratio (DPR) 

 

 

Earning Per Share 
Earning per share (EPS) merupakan komponen penting pertama yang harus diperhatikan dalam 
analisis perusahaan. Informasi Earning Per Share (EPS) suatu perusahaan menunjukkan besarnya 
laba bersih perusahaan yang siap dibagikan untuk semua pemegang saham perusahaan. Earning 
Per Share (EPS) merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai 
keuntungan bagi pemegang saham (Purboyo, 2017). 
 
 
 
 
 

 
Kebijakan Dividen (Dividend Payout Ratio) 
Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar dividen tunai yang diterima oleh investor yang 
dibagikan oleh perusahaan menggunakan laba bersihnya. Semakin besar rasio ini maka semakin 
besar dividen yang dibagikan dan semakin kecil laba ditahan yang digunakan oleh perusahaan. (I 
Made Sudana 2015:26). 
 
 
 
 

 
 

Price Earning Ratio 
Price Earning Ratio adalah perbandingan atara market price per share (harga pasar per lembar 
saham) dengan earning pershare (laba perlembar saham) terhadap kenaikan pertumbuhan laba 
yang diharapkan juga akan mengalami kenaikan. Irham Fahmi (2013:138). 
 
 
              Price Earning Ratio (PER) =            

Harga Saham 
 

           Earning Per Share 
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3. METODE PENELITIAN 
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Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 
karakterisitk tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Kemudian ditarik 
kesimpulannya. Berdasarkan pengertian tersebut diketahui bahwa populasi dalam penelitian ini 
adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2014-2018. 
 
Sampel 
Teknik  pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling. Purposive 
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Tabel 3.1 

Prosedur Pengambilan Sampel 
 

Kriteria Sampel Jumlah 
Perusahaan 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
2014-2018 

178 

Perusahaan Manufaktur tidak yang menggunakan mata uang 
rupiah (Rp) dalam pelaporan keuangannya 

 
(28) 

Perusahaan tidak yang membagikan dividen selama periode 
penelitian yaitu 2014-2018 

(59) 

Perusahaan yang mengalami kerugian dari tahun 2014- 2018  
(43) 

Perusahaan yang baru terdaftar di BEI (29) 
Perusahaan yang memiliki data tidak lengkap (12) 
Jumlah perusahaan yang memiliki data yang lengkap terkait 
dengan variabel yang digunakan dalam penelitian dan sesuai 
dengan kriteria dalam penentuan sampel 

 
 

6 

Tahun pengamatan 5 
Total jumlah sampel dalam penelitian 30 
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Metode Statistik untuk analisis data 
Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari responden terkumpul. Kegiatan dalam 

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

 
Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran atau 
depenelitian tentang variabel-variabel penelitian yang diamati. Statistik deskriptif memberikan 
gambaran atau depenelitian suatu data yang dilihat nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, 
sum, range, kurtosis, skewness, maksimum dan minimum (Ghozali,2018 : 19). 

 
Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Untuk 
memenuhi syarat dapat dilakukannya uji hipotesis melalui uji-t dan uji-f serta untuk menentukan 
ketepatan model regresi perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang digunakan 
yaitu: Uji Normalitas, Uji Multikolineritas, Uji Autokorelasi dan Uji Heteroskedastisitas.  

 
Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2016:154), Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 
model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 
bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi 
ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil. Dalam 
penelitian ini untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak dengan 
menggunakan grafik normal plot. 

 
Uji Autokorelasi 

Menurut Danang Sunyoto (2016:98), salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya 
masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 (DW < -2) 
b. Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW di atas  -2 dan +2 atau -2 < DW < +2 
c. Terjadi autokorelasi negatif jika DW di atas +2 atau DW > +2”. 
 
Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2018:107) Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 
adalah tidak adanya korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling 
berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel 
independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk 
mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas, dalam penelitian ini pengujian multikolinieritas 
yang digunakan adalah dengan melihat dari hasil pengukuran nilai tolerance value dan lawannya 
variance inflation factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih 
yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama 
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dengan nilai VIF tinggi (karena VIF=1/tolerance). Pengujian multikolinieritas dapat dilakukan 
sebagai berikut: 
1) Tolerance value < 0,10 atau VIF > 10 = terjadi multikolinieritas 
2) Tolerance value > 0,10 atau VIF < 10 = tidak terjadi multikolinieritas. 

 
Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2018:137) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 
model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual atau satu pengamatan ke pengamatan 
yang lain. Jika variance berbeda, disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada 
tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi linier berganda adalah dengan melihat 
grafik scatterplot atau nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual error yaitu 
ZPRED. Jika tidak ada pola tertentu dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada 
sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Model yang baik adalah yang tidak terjadi 
heteroskedastisitas. 

 
Analisis Regresi Linier Berganda 

Menurut Sugiyono (2014:227), bahwa analisis linear berganda bermaksud meramalkan 
bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel 
independen sebagai faktor prediator dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi 
berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Persamaan regresi linear 
berganda yang diterapkan adalah sebagai berikut (Sugiyono 2014:277) : 
 

Keterangan : 
 Y  = Harga Saham 
 a   = Konstanta 
 X1 = Earning Per Share 
 X2 = Kebijakan Dividen 
 X3 = Price Earning Ratio 
 b1  = Koefisien Regresi Earning Per share 
  b2 = Koefisien Regresi Kebijakan Dividen 
  b3 = Koefisien regresi Price Earning Ratio 
  e    = Error 
 

Uji Koefisien Determinasi (Uji R2) 
Uji koefisien determinasi merupakan uji model.Koefisien determinasi (R2) mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dari sini akan 
diketahui seberapa besar variabel dependen. Dari sini akan diketahui seberapa besar variabel 
dependen mampu dijelaskan oleh variabel independent, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-
sebab lain di luar model. 

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

 
Uji Secara Parsial (Uji t ) 

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

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

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

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

variabel independent terhadap variabel dependent.  

 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada tabel berikut adalah ama perusahaan yang menjadi sampel penelitian dengan tahapan 
kriteria seleksi sampel sebagai berikut : 

 
Tabel 4.1 

Daftar Nama Perusahaan Yang Dijadikan Sampel 
 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 
1 ICBP PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 
2 INDF PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 
3 BATA Sepatu Bata Tbk 
4 MLBI PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 
5 SMSM PT. Selamat Sempurna Tbk 
6 AUTO PT. Astra Otoparts Tbk 
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Hasil Penelitian& Pembahasan 
Earning Per Share 
 

Tabel 4.2 
Perhitungan Earning Per Share (EPS) Periode 2014-2018 

 
Kode 

Perusahaan 
 
Tahun 

Laba bersih 
Entitas Induk (Rp) 

Saham yang 
Beredar (Rp) 

Earning Per Share Earning Per Share 

(EPS) (Rp) (EPS)(Ln) 
 
 
ICBP 

2014 2.531.681.000.000 11.661.908.000 217,09 5,38 
2015 2.923.148.000.000 11.661.908.000 250,66 5,52 
2016 3.631.301.000.000 11.661.908.000 311,38 5,74 
2017 3.543.173.000.000 11.661.908.000 303,82 5,72 
2018 4.658.781.000.000 11.661.908.000 399,49 5,99 

 
 
INDF 

2014 5.229.489.000.000 8.780.426.500 595,58 6,39 
2015 3.709.501.000.000 8.780.426.500 422,47 6,05 
2016 5.266.906.000.000 8.780.426.500 599,85 6,40 
2017 5.145.063.000.000 8.780.426.500 585,97 6,37 
2018 4.961.851.000.000 8.780.426.500 565,10 6,34 

 
 
BATA 

2014 70.781.440.000 1.300.000.000 54,45 4,00 
2015 129.519.446.000 1.300.000.000 99,63 4,60 
2016 42.231.663.000 1.300.000.000 32,49 3,48 
2017 53.654.376.000 1.300.000.000 41,27 3,72 
2018 67.944.867.000 1.300.000.000 52,27 3,96 

 
 
MLBI 

2014 794.883.000.000 2.107.000.000 377,26 5,93 
2015 496.909.000.000 2.107.000.000 235,84 5,46 
2016 982.129.000.000 2.107.000.000 466,13 6,14 
2017 1.322.067.000.000 2.107.000.000 627,46 6,44 
2018 1.224.807.000.000 2.107.000.000 581,30 6,37 

Sumber : Laporan Keuangan  

Dividend Payout Ratio 

Tabel 4.3 
Perhitungan Dividend Payout Ratio (DPR) Periode 2014-2018 

 
Kode 

Perusahaan 
 
Tahun 

 
DPS 

 
EPS 

Dividen Payout Ratio 

(DPR) 

 
 
 
ICBP 

2014 222,00 217,09 102,26 
2015 256,00 250,66 102,13 

2016 154,00 311,38 49,46 
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Price Earning Ratio 
Tabel 4.4 

Perhitungan Price Earning Ratio (PER) Periode 2014-2018 

Kode 
Perusahaan 

 
Tahun Harga Saham (Rp)  

EPS (Rp) 
Price Earning Ratio 

(PER) 
 
 
ICBP 

2014 13.100 217,09 60,34 
2015 13.475 250,66 53,76 
2016 8.575 311,38 27,54 
2017 8.900 303,82 29,29 
2018 10.450 399,49 26,16 

 
 
INDF 

2014 6.750 595,58 11,33 
2015 5.175 422,47 12,25 
2016 7.925 599,85 13,21 
2017 7.625 585,97 13,01 
2018 7.450 565,10 13,18 

 
 
BATA 

2014 1.105 54,45 20,29 
2015 900 99,63 9,03 
2016 790 32,49 24,32 
2017 570 41,27 13,81 
2018 600 52,27 11,48 

 
 
MLBI 

2014 11.950 377,26 31,68 
2015 8.200 235,84 34,77 
2016 11.750 466,13 25,21 
2017 13.675 627,46 21,79 
2018 16.000 581,30 27,52 

 
 
SMSM 

2014 4.750 73,12 64,96 
2015 4.760 80,11 59,42 
2016 980 87,21 11,24 
2017 1.255 96,44 13,01 
2018 1.400 110,02 12,73 

 
 
AUTO 

2014 4.200 198,44 21,17 
2015 1.600 66,95 23,90 
2016 2.050 100,30 20,44 
2017 2.060 113,65 18,13 
2018 1.470 141,25 10,41 
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Harga Saham 
Tabel 4.5 

 
Pergerakan Harga Saham Perusahaan Manufaktur Periode 2014-2018 

Nama 
Perusahaan Tahun Harga Saham (Rp) Harga Saham 

(Rp)(Ln) 
 
 

ICBP 

2014 13.100 9,48 
2015 13.475 9,51 
2016 8.575 9,06 
2017 8.900 9,09 
2018 10.450 9,25 

 
 

INDF 

2014 6.750 8,82 
2015 5.175 8,55 
2016 7.925 8,98 
2017 7.625 8,94 
2018 7.450 8,92 

 
 
BATA 

2014 1.105 7,01 
2015 900 6,80 
2016 790 6,67 
2017 570 6,35 
2018 600 6,40 

 
 

MLBI 

2014 11.950 9,39 
2015 8.200 9,01 
2016 11.750 9,37 
2017 13.675 9,52 
2018 16.000 9,68 

 
 
SMSM 

2014 4.750 8,47 
2015 4.760 8,47 
2016 980 6,89 
2017 1.255 7,13 
2018 1.400 7,24 

 
 
AUTO 

2014 4.200 8,34 
2015 1.600 7,38 
2016 2.050 7,63 
2017 2.060 7,63 
2018 1.470 7,29 

Sumber : DuniaInvestasi.com 
 
Pengujian Analisis Data dan Pembahasan 

Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu data secara statistik. Statistik 
deskriptif dalam penelitian ini merujuk pada nilai rata-rata (mean) dan simpangan baku (standar 
deviation), nilai minimum dan maximum dari seluruh variabel dalam penelitian ini yaitu Earning 
Per Share (X1), Dividend Payout Ratio (X2), Price Earning Ratio (X3), dan Harga Saham (Y) 
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selama periode penelitian 2014 sampai dengan 2018. Adapun hasil statistik deskriptif terhadap 
variabel penelitian dirangkum dalam tabel berikut : 
 

Tabel 4.6 
Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Earning Per Share (X1) 30 3,48 6,44 5,2063 ,92408 

Dividend Payout Ratio (X2) 30 6,47 230,94 60,1527 51,84862 

Price Earning Ratio (X3) 30 9,03 64,96 24,5127 15,72548 

Harga Saham (Y) 30 6,35 9,68 8,2423 1,08227 

Valid N (listwise) 30     

 
Penjelasan mengenai hasil perhitungan statistik deskriptif diuraikan sebagai berikut : 

1) Earning Per Share  
Dilihat dari tabel 7, variabel EPS menunjukkan nilai minimum sebear 3,48 dan nilai maksimum sebesar 
6,44. Sementara nilai mean (rata-rata) sebesar 5,2063 dan nilai standar deviasi sebesar 0,92408. Sehingga 
mengindikasikan bahwa hasil sebaran pada variabel EPS baik karena nilai mean (rata-rata) lebih besar 
jika dibandingkan dengan nilai standar deviasi. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah 
pencerminan penyimpangan data lebih kecil dari nilai mean sehingga penyebaran data menunjukkan 
hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias. 
 

2) Dividend Payout Ratio 
Variabel DPR menunjukkan nilai minimum sebesar 6,47 dan nilai maksimum sebesar 230,94. Sementara 
nilai mean (rata-rata) sebesar 60,1527 dan nilai standar deviasi 51,84862. Sehingga mengindikasikan 
bahwa hasil sebaran pada variabel DPR baik karena nilai mean (rata-rata) lebih besar jika dibandingkan 
dengan nilai standar deviasi. 

 
3) Price Earning Ratio 

Variabel PER mempunyai nilai minimun sebesar 9,03 dan nilai maksimum 64,96 dan nilai mean (rata-
rata) 24,5127 dan nilai standar deviasi sebesar 15,72548. Hal ini berarti menunjukkan bahwa nilai mean 
lebih besar jika dibandingkan dengan nilai standar deviasi sehingga mengindikasikan bahwa hasil 
sebaran  data pada variabel PER baik. 

 
4) Harga Saham 

Harga Saham mempunyai nilai minimum sebesar 6,35 dan nilai maksimum sebesar 9,68. Sementara nilai 
mean (rata-rata) 8,2423 dan nilai standar deviasi sebesar 1,08227. Sehingga mengindikasikan bahwa 
hasil sebaran pada variabel Harga Saham baik karena nilai mean (rata-rata) lebih besar jika dibandingkan 
dengan nilai standar deviasi. 

 
Uji Asumsi Klasik 
Hasil pengujian asumsi klasik dapat dilihat pada point-point sebagai berikut: 
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Uji Normalitas 
 Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ini variabel 
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Hasil uji normalitas ditunjukkan pada grafik 
normal plot berikut : 

Gambar 4.1 

 
 
 
 

Dari hasil grafik P-Plot diatas dapat diketahui bahwa titik-titik data menyebar disekitar 
garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa 
data yang diteliti dalam model regresi memenuhi syarat asumsi normalitas. 

 
Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 
korelasi antar variabel independen (bebas). Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada gambar 
berikut : 
 

Tabel 4.7 
Hasil Pengujian Multikolinieritas 

Coefficientsa 
 
 
 
 
 
Model 

 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardize d 
Coefficients 

 
 
 
 
 

T 

 
 
 
 
 
Sig. 

 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2,036 ,179  11,375 ,000   
 Earning Per Share 

(X1) 
 

1,030 
 

,032 
 

,879 
 

31,869 
 

,000 
 

,978 
 

1,022 
 Dividend Payout 

Ratio (X2) 
 

-,001 
 

,001 
 

-,027 
 

-,637 
 

,530 
 

,401 
 

2,497 
 Price Earning Ratio 

(X3) 
 

,036 
 

,003 
 

,522 
 

12,194 
 

,000 
 

,406 
 

2,462 
 
a. Dependent Variable: Harga Saham (Y) 
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Berdasarkan tabel 10, maka nilai koefisien dapat dibuat model persamaan regresi linier 
berganda seperti berikut : 

 

 
 
Dijelaskan sebagai berikut : 
1) Berdasarkan persamaan regresi berganda diatas, diketahui konstanta sebesar 2,036 artinya jika 

variabel-variabel independen (EPS,DPR,PER) bernilai 0, maka variabel dependen yaitu harga saham 
bernilai positif sebesar 2,036 

2) Nilai koefisien regresi untuk variabel Earning Per Share sebesar 1,030 artinya bahwa setiap terjadi 
peningkatan satu satuan pada variabel (EPS,DPR,PER) maka harga saham akan mengalami kenaikan 
sebesar 1,030 

3) Nilai koefisien regresi untuk variabel Dividend Payout Ratio sebesar - 0,001 artinya bahwa setiap 
terjadi peningkatan satu satuan pada variabel (EPS,DPR,PER) maka harga saham akan mengalami 
penurunan sebesar 0,001 

4) Nilai koefisien regresi untuk variabel Price Earning Ratio sebesar 0,036 artinya bahwa setiap terjadi 
peningkatan satu satuan pada variabel (EPS,DPR,PER) maka harga saham akan mengalami kenaikan 
sebesar 0,036. 

Uji Koefisien Determinasi (Uji R2) 
Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variabel variabel dependen. Hasil perhitungan koefisien determinasi adalah sebagai 
berikut : 

Tabel 4.10 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

 
 
Model 

 
 

R 

 
 
R Square 

Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 

 
 

Durbin-Watson 
1 ,990a ,981 ,978 ,15901 1,657 

a. Predictors: (Constant), Price Earning Ratio (X3), Earning Per Share (X1), Dividend Payout Ratio (X2) 
b. Dependent Variable: Harga Saham (Y) 

 
Berdasarkan tabel 11 menunjukkan nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square ) sebesar 

0,978. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen (EPS,DPR,PER) dalam 
menjelaskan variabel dependen (Harga Saham) yaitu sebesar 97,8%. Sedangkan sisanya yakni 
sebesar 2,2 % dijelaskan oleh variabel lain seperti ROE, ROA, NPM, dan tingkat inflasi. 
 
Pengujian Hipotesis 

Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan 
suatu hal yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya.Uji signifikan pengaruh variabel 

Harga Saham = 2,036 + 1,030EPS – 0,001DPR + 0,036PER + e 
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independen terhadap variabel dependen secara parsial menggunakan uji t dan secara simultan 
menggunakan uji F. 

 
Uji Secara Parsial ( Uji t ) 

Uji-t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara 
parsial variabel independen (EPS,DPR,PER) berpengaruh secara signifikan atau tidaknya terhadap 
variabel dependen (Harga Saham). Dengan tingkat signifikansi α = 0,05/2 = 0,025 dan df = (n-k-
1) dimana n = 30, k = 3 maka df = 30-3-1= 26 diperoleh t-tabel sebesar 2,05553. Berikut hasil 
perhitungan uji-t : 

 
Tabel 4.11 

Hasul Uji T 
 

Coefficientsa 

 
 
 
 
 
Model 

 
Unstandardized Coefficients 

Standardize d       
Coefficients 

 
 
 
 
 

T 

 
 
 
 
 
Sig. 

 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) 2,036 ,179  11,375 ,000   

Earning Per Share 
(X1) 

 
1,030 

 
,032 

 
,879 

 
31,869 

 
,000 

 
,978 

 
1,022 

Dividend Payout 
Ratio (X2) 

 
-,001 

 
,001 

 
-,027 

 
-,637 

 
,530 

 
,401 

 
2,497 

Price Earning Ratio 
(X3) 

 
,036 

 
,003 

 
,522 

 
12,194 

 
,000 

 
,406 

 
2,462 

a. Dependent Variable: Harga Saham (Y) 
t-tabel = a/2 ; n-k-1 
= 0,05/2 ; 30-3-1 
= 0,025 ; 26 
= 2,05553 
 
a. Pengaruh Earning Per Share terhadap Harga Saham 

Berdasarkan tabel 12 menunjukkan bahwa variabel EPS mempunyai nilai t hitung sebesar 31,869 dan 
t-tabel dapat dicari pada tabel statistik pada signifikasi 0,05/2 = 0,025 maka didapatkan tabel sebesar 
2,05553. Dapat diketahui bahwa t hitung > t tabel (31,869 > 2,05553) maka H1 diterima. Sedangkan 
dari segi signifikasi variabel Price Earning Ratio (X1) memiliki signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti 
bahwa ada pengaruh signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Earning Per Share berpengaruh 
signifikan terhadap Harga Saham pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) periode 2014- 2018. 
 

b. Pengaruh Dividend Payout Ratio terhadap Harga Saham 
Berdasarkan tabel 12 menunjukkan bahwa variabel DPR mempunyai nilai t hitung sebesar -0,637 dan 
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t-tabel dapat dicari pada tabel statistik pada signifikansi 0,05/2 = 0,025 maka didapatkan tabel sebesar 
2,05553. Dapat diketahui bahwa nilai t hitung < t tabel (-0,637 > 2,05553) maka H2 ditolak. Sedangkan 
dari segi signifikasi variabel Dividend Payout Ratio (X2) memiliki nilai signifikansi 0,530 > 0,05 yang 
berarti bahwa tidak ada pengaruh signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dividend Payout Ratio 
tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018. 
 

c. Pengaruh Price Earning Ratio terhadap Harga Saham 
Berdasarkan tabel 12 menunjukkan bahwa variabel PER mempunyai nilai t-hitung sebesar 12,194 dan 
t-tabel dapat dicari pada  tabel statistik pada signifikasi 0,05/2 = 0,025 maka didapatkan tabel sebesar 
2,05553. Dapat diketahui bahwa nilai t hitung > t tabel (12,194 > 2,05553) maka H3 diterima. 
Sedangkan dari segi signifikasi variabel Price Earning Ratio (X3) memiliki signifikansi 0,000 < 0,05 
yang berarti bahwa ada pengaruh signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Price Earning Ratio 
berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018. 

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

secara bersama-sama variabel independen (PER,DPR,EPS) berpengaruh signifikan terhadap 
variabel dependen (Harga Saham). Hasil perhitungan uji F sebagai berikut : 

 
Tabel 4.12 
Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 33,311 3 11,104 439,142 ,000b 

 Residual ,657 26 ,025 

 Total 33,968 29  
a. Dependent Variable: Harga Saham (Y) 
b. Predictors: (Constant), Price Earning Ratio (X3), Earning Per Share (X1), Dividend Payout Ratio (X2) 

 
Berdasarkan tabel 13 menunjukkan bahwa F hitung sebesar 439,142 dan F tabel dapat dicari 

dengan tingkat signifikansi α = 0,05, df 1 = k – 1 dan df 2 = n – k, dimana n = 30 k = 4, maka df 1 
= 4-1 = 3 dan df 2 = 30 – 4 = 26 sehingga diperoleh F tabel sebesar 2,98. Sehingga dapat diketahui 
bahwa F hitung > F tabel ( 439,142 > 2,98 ) dengan signifikansi 0,000 < 0,05 maka H4 diterima. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen (EPS, DPR dan PER) secara simultan 
mempunyai pengaruh terhadap Harga Saham. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

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

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

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

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

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

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti mengenai Earning Per Share, Dividend Payout 
Ratio, dan Price Earning Ratio terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018 maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1) Earning Per Share berdasarkan uji t pada signifikansi α = 5% menunjukkan nilai t-hitung 
sebesar 31,869 dan t-tabel dapat dicari pada tabel statistik pada signifikasi 0,05/2 = 0,025 maka 
didapatkan tabel sebesar 2,05553. Dapat diketahui bahwa t hitung > t tabel (31,869 > 2,05553) 
maka untuk variabel EPS (X1) hipotesisnya diterima. Kesimpulannya yaitu Earning Per Share 
berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018. 

2) Kebijakan Dividen (Dividen Payout Ratio) berdasarkan uji t pada signifikansi α = 5% 
menunjukkan nilai t-hitung sebesar -0,637 dan t-tabel dapat dicari pada tabel statistik pada 
signifikasi 0,05/2 = 0,025 maka didapatkan tabel sebesar 2,05553. Dapat diketahui bahwa t 
hitung < t tabel (-0,637 < 2,05553) dengan tingkat signifikansi 0,530 > 0,05 maka untuk variabel 
DPR (X2) hipotesisnya ditolak. Kesimpulannya yaitu Dividend Payout Ratio tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018. 

3) Price Earning Ratio berdasarkan uji t pada signifikansi α = 5% mempunyai nilai t-hitung sebesar 
12,194 dan t-tabel dapat dicari pada tabel statistik pada signifikasi 0,05/2 = 0,025 maka 
didapatkan tabel sebesar 2,05553. Dapat diketahui bahwa t hitung > t tabel (12,194 > 2,05553) 
dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 maka untuk variabel PER (X3) hipotesisnya diterima. 
Kesimpulannya yaitu Price Earning Ratio berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada 
Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014- 2018. 

4) Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan (Uji-F) menunjukkan hasil f hitung sebesar 
52,228 dan f tabel sebesar 2,98. Sehingga dapat disimpulkan bahwa F hitung > F tabel ( 52,228 
> 2,98 ) dengan signifikansi 0,000 < 0,05 maka hipotesisnya diterima. Kesimpulannya yaitu 
bahwa variabel independen (EPS, DPR dan PER) secara simultan berpengaruh terhadap Harga 
Saham pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-
2018. 

Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat disampaikan oleh 
penulis adalah sebagai berikut : 

1) Bagi Perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan agar dapat 
menarik minat investor dan memudahkan perusahaan dalam memperoleh modal. Perusahaan 
harus terus berupaya untuk terus meningkatkan rasia EPS karena semakin tinggi rasio ini maka 
akan dapat mencerminkan bahwa kinerja perusahaan akan semakin baik. 

2) Bagi Investor maupun calon investor, dalam mengambil suatu keputusan untuk berinvestasi 
saham dapat memperhatikan kinerja keuangan perusahaan melalui rasio-rasio keuangan yang 
memiliki pengaruh serta signifikan terhadap harga saham. Berdasarkan penelitian ini rasio yang 
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berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham yaitu EPS dan PER, dengan 
memperhatikan rasio ini diharapkan investor akan dapat memperoleh gambaran kinerja 
perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3) Bagi Peneliti selanjutnya disarankan dapat menambah variabel independen lain seperti Return 
On Equity, Return On Asset, Current Ratio, to Book Value serta faktor makro ekonomi lain 
seperti Nilai tukar Rupiah, IHSG dan Inflasi yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini karena 
kemungkinan variabel tersebut juga berpengaruh terhadap harga saham. 

4) Bagi masyarakat diharapkan mampu untuk dapat mengambil keputusan dalam berinvestasi 
dengan cara melihat kinerja dan perkembangan suatu perusahaan yang bersangkutan melalui 
informasi yang didapatkan melalui laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh 
perusahaan. 
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ABSTRAKSI 
Pendidikan merupakan ujung tonggak suatu bangsa untuk tumbuh dan berkembang dalam upaya 
mengikuti pertumbuhan jaman yang berkemang dari berbagai segai baik segi pengetahuan, politik, 
teknologi dan budaya. Selama masa pandemi ini tantangan juga ddihadapi oleh dunia pendidikan 
dalam upaya untuk mengakselesai nilai-nilai dan pengetahuan kepada anak didik dari tingkat dasar 
sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Itulah sebabnya berbagai kebijakan dilakukan oleh 
Pemerintah dalam rangka mengatasi kondisi pendidikan agar tetap bisa berjalan sebagaimana 
mestinya sekalipun masyarakat sedang dihantui oleh wabah pandemi covid 19. Berbagai masalah 
dihadapi oleh kalangan kamu pendidik maupun terdidik, salah satu hal yang paling terasa adalah 
sarana dan prasarana proses belajar menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh mereka. 
Saalah satu unsur sarana yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar selama masa pandemi 
covid 19 adalah jaringan internet yang tidak stabil antara daerah satu dengan yang lain, belum lagi 
ditambah dengan fasilitas yang lain, tidak tersedianya pulsa secara memadai, alat perangkat hp 
yang tidak menunjang, dan yang paling mendasar adalah bertambahnya pengeluaran biaya yang 
tidak sedikit harus disediakan oleh masyarakat untuk mengikuti proses pendidikan tersebut. Belum 
lagi juga ditambah dengan keterbatasan wawasan tentang mengoperasikan teknologi informasi 
serta penguasaan berbagai aplikasi yang menunjang dalam proses  belajar mengajar.Dari kajian 
sederhana penulis menemukan hasil bahwa terdapat korelasi yang positip antara sarpras dosen dan 
mahasiswa terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar mahasiswaa pada STIE Bhakti 
Pembangunan. Secara parsial ditemukan hasil uji t pengaruh antara sarpras dosen terhadap 
pelaksanaan belajar mengajar sebesar 3,049 > 2,010 sehingga H0 ditolak maka pengaruh sarpras 
dosen berpengaruh secara parsial terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar. Demikian halnya 
dengan sarpras mahasiswa terhadap pelaksanaan belajar mengajar menghasilkan angka 3,035 >  t 
tabel (2.010) yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara sarpras mahasiswa terhadap 
pelaksanaan belajar mengajar mahasiswa STIE Bhakti Pembangunan. Disisi lain berdasarkan hasil 
kajian uji F tetemukan bahwa tingkat signifikansi 0.000 < 0.05 yang berarti Ho ditolak dan Ha 
diterima, dengan demikian berarti secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara sarpras 
dosesn dan mahasiswa terhadap proses pelaksanaan belajar mengajar pada mahasiswa STIE Bhakti 
Pembangunan.  
 
Kata kunci : Sarpras dosen, Sarpras mahasiswa, Pelaksanaan proses belajar mengajar. 
 
 

1. PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah 

Perkembangan peradaban manusia di dunia ini pada dasarnya lebih ditentukan oleh 
tumbuhnya suatu bangsa dari berbagai aspek kehidupan, mulai dari tumbuhnya perekonomian, 
sosial dan budaya maupun  teknologi dan politik dari suatu bangsa dari negara tersebut. 
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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     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

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

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Perkembangan sosial budaya akan membuka cakrawala sebuah bangsa dalam berinteraksi antara 
negara satu dengan yang lain yang mempunyai pandangan dan keunikan budaya dan sosial 
sehingga akan menghasilkan sebuah kolaborasi antara kedua belah pihak yang saling 
menguntungkan. Demikian halnya adanya pertumbuhan politik dan teknologi dari suatu bangsa 
juga akan memberikan nilai dan wawasan yang luas dalam berbangsa dan bernegara, karena pada 
dasarnya setiap bangsa dan negara saling membutuhkan kerjasama untuk kemajuan dan 
kemakmuran bangsa suatu negara. Itulah sebabnya suatu negara yang menguasai dari segi 
pertumbuhan teknologi, dewasa ini akan jauh lebih mempermudah negara tersebut tumbuh dan 
berkembang dari berbagai sudut termasuk aspek ekonomi. Masalah yang dihadapi oleh 
masyarakat dunia bahwa menumbuhkembangkan nilai-nilai yang ada dalam sebuah negara, harus 
melibatkan masyarakat sebagai sumber penggerak untuk maju dan berkembang sehingga memiliki 
kesadaran bersama bahwa aspek ekonomi akan berubah apabila dimulai dari sikap untuk berubah 
dan merevolusi diri terutama terhadap tingkat dan kemajuan jaman dengan teknologi dan politik 
multilateral yang semakin terbuka untuk kalangan masyarakat dunia. Hal mendasar sebuah negara 
mengalami perubahan dari berbagai aspek baik aspek sosial, budaya teknologi dan politik, pada 
dasarnya lebih disebabkan akan adanya peranan sumber dari segala perubahan tersebut yakni 
kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. 

Kesadaran akan pentingnya nilai dan perkembangan pendidikan antara masyarakat di 
negara maju dan berkembang secara langsung membedakan karakter budaya dan perilaku 
seseorang dalam membangun peradaban masyarakat sehingga menghasilkan masyarakat maju dan 
berkembang. Nilai-nilai pendidikan bagi masyarakat yang sudah maju menjadi sebuah kewajiban 
dalam hidup karena mereka menyadari dengan pendidikan menjadikan hidup mereka berkualitas 
dan hidup yang berkualitas akan menjadikan hidup lebih bermakna bukan saja badi diri dan 
lingkungannya tetapi juga bagi masyarakat dunia pada umumnya. Sebaliknya bagi  masyarakat 
yang masih berkembang, nilai-nilai pendidikan dipandang sebagai pembuangan waktu saja, 
bahkan ada sekelompok kecil yang memandang bahwa pendidikan hanya membuang waktu, 
tenaga dan uang saja. Tidak sedikit masyarakat  yang berpandangan seperti itu, sementara 
pengaruhnya sangat besar terutama bagi lingkungan mereka tinggal, akibatnya pendidikan 
dipandang sebagai sebuah paksaan, dan tipikel maupul pola pikir kelompok masyarakat  ini masih 
cukup dominan di negeri ini, bahkan beberapa artikel menyebutkan bahwa sekalipun Pemerintah 
sudah memfasilitasi dengan berbagai program untuk membantu kesadaran masyarakat akan 
pentingnya pendidikan, tetapi masih besar prosentase terhentinya anak didik berhenti di tengah 
jalan bahkan hanya sampai pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama 
(SMP). 

Kesadaran rendahnya akan nilai-nilai pendidikan lebih dirasakan lagi pada saat masyarakat 
seluruh dunia dilanda oleh musibah pandemi Covid-19. Demikian halnya dengan masyarakat 
penduduk di Indonesia, sudah berlangsung lebih dari satu tahun, tepatnya dimulai dari Januari 
2020 sampai dengan saat ini pandemi Covid-19 belum menunjukkan gejala penurunan. Bahkan 
beberapa daerah di Indonesia akhir-akhir ini justru menunjukkan peningkatan terkonfirmasi 
terinfeksi virus qovid-19. Berbagai langkah antisipasi dan pemutusan penyebaran Covid sudah 
dilakukan oleh pemerintah semua negara termassuk pemerintah di Indonesia mulai dari tingkat 
pusat sampai ke daerah, namun hasilnya belum juga menunjukkan tanda-tanda penurunan. 
Langkah perkembangan terakhir yang dilakukan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia  
adalah menciptakan vaksinasi sebagai penangkal penyebaran visur codid-19 dan beberapa daerah 
termasuk di Indonesia akhir-akhir ini sudah mendapat kesempatan menerima vaksinasi terutama 
mereka yang langsung bersentuhan dengan pelayanan publik, walaupun ada sebagian masyarakat 
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masih mempertanyakan akurasi vaksin tanpa mempedulikan berapa banyak masyarakat umum 
dan tenaga medis yang telah menjadi kurban karena covid-19. 

Dampak wabah covid-19 juga mempengaruhi terhadap proses belajar mengajar di 
lingkungan Perguruan Tinggi yang sudah berlangsung selama hampir tiga semester berjalan. 
Proses belajar mengajar di lingkungan pendidikan tinggi sama dengan proses pembelajaran yang 
dilakukan oleh instansi pendidikan lain, mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai Pendidikan 
Tinggi baik pendidikan negeri maupun yang dikelola oleh swasta. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Bhakti Pembangunan merupakan lembaga pendidikan tinggi yang dilelola oleh Yayasan swasta 
merupakan bagian dari kesekian pendidikan tinggi yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia 
dengan melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran selama hampir tiga semester ini 
melalui jaringan jarak jauh (sistem daring). Suka dan duka dirasakan baik oleh dosen maupun oleh 
mahasiswa selama melaksakan proses pembelajaran dengan sistem daring karena budaya tatap 
muka yang biasa dilakukan harus diubah dan dilakukan dengan sistem daring. Disamping alasan 
kendala tersebut, dosen dan mahasiswa juga tidak semua memiliki fasilitas sosial media sebagai 
sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan yang memadai, apalagi bagi mahasiswa yang tinggal 
jauh dari jaringan bahkan ada juga daerah yang belum tersedia jaringannya. Demikian juga bagi 
para dosen, tidak semua dosen sudah familier dengan perkembangan teknologi informasi dimana 
pada saat ini bukan lagi sebuah pilihan, tetapi sudah menjadi keharusan untuk mempelajari dan 
mencari strategi metode dan mekanisme yang paling tepat untuk menyampaikan materi kepada 
para mahasiswa melalui jaringaan jarak jauh ini. Perlu penulis sampaikan juga, bahwa inspirasi 
kajian sederhana ini juga atas dasar pengembangan lebih lanjut dari sebuah penelitian yang telah 
dilakukan oleh Saudara Choirunisa Ayu Setyo dari IAIN Salatiga yang telah lebih dahulu 
menyumbangkan tulisannya tentang Covid dalam masa pandemi ini.  

Dari beberapa alasan tersebut di atas, penulis melihat akan pentingnya mengkaji sekaligus 
mengevaluasi akan adanya berbagai kendala dalam proses pelaksanaan pembelajaran selama masa 
pandemi covid-19 yang masih melanda proses pendidikan seluruh dunia termasuk Indonesia yang 
dituangkan melalui penelitian kecil-kecilan dengan topik “Pengaruh Sarpras Dosen dan 
Mahasiswa Terhadap Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pada Mahasiswa STIE Bhakti 
Pembangunan Selama Masa Pandemi Covid-19” 

   
Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian  latar  belakang  yang  telah  dijabarkan tersebut  di  atas,  selanjutnya  
penulis merumuskan dalam beberapa permasalahan yang  akan dikaji dalam penelitian lebih lanjut 
yaitu : 
1. Apakah terdapat pengaruh antara Sarpras Dosen Terhadap Proses Pelaksanaan Belajar 

Mengajar Pada mahasiswa STIE Bhakti Pembangunan Selama Masa Pandemi Covid-19 
secara parsial? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara Sarpras Mahasiswa Terhadap Proses Pelaksanaan Belajar 
Mengajar Pada mahasiswa STIE Bhakti Pembangunan Selama Masa Pandemi Covid-19 
secara parsial? 

3. Apakah terdapat pengaruh antara Sarpras Dosen dan Mahasiswa Terhadap Proses 
Pelaksanaan Belajar Mengajar Pada mahasiswa STIE Bhakti Pembangunan Selama Masa 
Pandemi Covid-19 secara simultan? 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

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

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 
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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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Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan  dari  kajian  ini  adalah  untuk  mencoba memberikan pendekatan jawaban  
beberapa masalah  yang sudah dirumuskan oleh penulis  tersebut diatas yakni: 
1.    Untuk mengetahui  pengaruh antara Sarpras Dosen Terhadap Proses Pelaksanaan Belajar 

Mengajar Pada mahasiswa STIE Bhakti Pembangunan Selama Masa Pandemi Covid-19 
secara parsial. 

2.    Untuk mengetahui pengaruh antara Sarpras Mahasiswa Terhadap Proses Pelaksanaan 
Belajar Mengajar Pada mahasiswa STIE Bhakti Pembangunan Selama Masa Pandemi 
Covid-19 secara parsial. 

3. Untuk mengetahui pengaruh antara Sarpras Dosen dan Mahasiswa Terhadap Proses 
Pelaksanaan Belajar Mengajar Pada mahasiswa STIE Bhakti Pembangunan Selama Masa 
Pandemi Covid-19 secara simultan. 

 
Manfaat penelitian: 
1.  B a g i  p e m b a c a :  u ntuk memberikan sumbang pemikiran bagi para pembaca khususnya 

dosen dan mahasiswa dalam mengevaluasi proses pelaksanaan belajar mengajar selama 
terjadi pandemi covid-19, khususnya dosen dan mahasiswa STIE Bhakti Pembangunan. 

2.    Bagi Lembaga Pendidikan: untuk menjadi bahan pertimbangan bagi para pembaca 
maupun para peneliti selanjutnya dalam rangka mengembangkan peninjauan dalam bidang 
yang serupa. 

3.    Bagi Penulis: ikut berbagi pemikiran khususnya kondisi yang sangat 
memprihatinkan terutama pengaruh pandemi terhadap kondisi proses belajar 
mengajar di lingkungan pendidikan tinggi.  

  
Definisi Operasional 
Definisi operasional merupakan pernyataan yang menerangkan tentang definisi, cara ukur, alat 
ukur, hasil ukur, dan skala ukur dari variabel-variabel yang akan diteliti. Disadari bahwa setiap 
penulis dalam menuangkan dan mendefinisikan beberapa variabel dalam membuat definisi 
operasional bisa berbeda-beda pendekatannya sekalipun variabel yang diangkat mendekati bahkan 
hampir sama dengan kajian pihak lain. Disamping itu, definisi operasional yang disajikan oleh 
penulis dalam rangka menghindari berbagai kemungkinan kesalahan pemahaman dan perbedaan 
penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam topik yang diangkat oleh penulis. 
1.    Proses  Belajar Mengajar 

Proses belajar mengajar adalah inti dari suatu proses pendidikan. Segala sesuatu yang 
telah diprogramkan akan dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Oleh  Karena itu, 
inti proses pengajaran adalah kegiatan belajar mengajar, dan di lingkunga pendidikan 
tinggi, dosen dan mahasiswa diharapkan terlibat dalam sebuah interaksi dengan bahan materi 
sebagai mediumnya. 

2.  Sarpras pendidikan 
Sarpras yang dimaksudkan oleh penulis adalah kepanjangan dari sarana dan prasarana, 
terutama dalam rangka menjelaskan tentang seberapa besar peranan lingkungan dalam 
konteks sarana dan prasarana telah menunjang dalam proses pembelajaran dalam sistem 
daring selama masa pandemi qovid-19 ini. 

3. Sarana 
 Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai 

maksud dan tujuan dari suatu proses produksi. Sementara prasarana adalah segala sesuatu 
yang merupakan penunjang utama terselenggaranya produksi. 
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4. Prasarana adalah  
Adapun yang dimaksudkan dengan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan 
penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Dengan demikian keterkaitan antara sarana 
dan prasarana dalam konteks ini adalah saling berkesinambungan, dan atas dasar 
pertimbangan tersebut maka penulis menggunkaan istilah sarana dan prasarana (sarpras) 
untuk meninjau seberapa besar output proses belajar mengajar terutama dalam masa pandemi 
ini. 

5. Lingkungan  
Menurut KBBI, Pengertian lingkungan adalah daerah (kawasan dan sebagainya) yang 
termasuk di dalamnya. Bisa juga diartikan sebagai bagian wilayah dalam kelurahan yang 
merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa. 
Secara umum lingkungan dimaknai sebagai kombinasi dari kondisi fisik meliputi keadaan 
sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh 
di darat dan di laut, dengan lembaga-lembaga yang mencakup penciptaan manusia sebagai 
keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik. Lingkungan juga dapat diartikan ke 
dalam segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan 
kehidupan manusia. 

6. Lingkungan dosen  
Lingkungan dosen yang penulis maksudkan adalah seberapa besar dan lengkap sarana dan 
prasarana yang bisa menunjang dosen sebagai tenaga pendidik dalam melaksanakan proses 
pembelajaran sehingga bisa diterima oleh para mahasiswa sebagaimana yang diharapkan 
oleh kedua belah pihak yakni dosen terbantu oleh berbagai sarana dan prasarananya dalam 
menyampaikan materi pembelajaran dan mahasiswa dengan mudah menerima berbagai 
materi yang diberikan oleh dosen. 

7. Lingkungan Mahasiswa 
Demikian halnya lingkungan mahasiswa yang dimaksudkan oleh penulis adalah adalah 
seberapa besar dan lengkap sarana dan prasarana yang bisa menunjang mahasiswa sebagai 
anak didik dalam menerima proses pembelajaran dengan sistem daring selama masa pandemi 
ini sehingga materi bisa diterima oleh para mahasiswa sebagaimana yang diharapkan oleh 
kedua belah pihak yakni materi yang diberikan oleh dosen dengan mudah diterima oleh 
mahasiswa tanpa mengalami kesulitan. 

8.  Pandemic Covid 19 
WE Online, Jakarta  menyatakan bahwa pandemi dsimaknai sebagai suatu wabah penyakit 
yang bersifat global. Sementara menurut World Health Organization (WHO), kondisi 
dinyatakan pandemi apabila penyakit baru tersebut sudah menyebar di seluruh dunia 
melampaui batas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, pandemi adalah 
wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. 
Pandemi covid 19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus 2019 atau yang lebih 
dikenal dengan covid 19 di seluruh dunia. 
 
 

2. LANDASAN TEORI 
Pengertian Sarana dan Prasarana  

Menurut KBBI (2007: 999) sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat 
dalam mencapai maksud atau tujuan, alat, media. Mulyasa (2004: 49) memaparkan bahwa yang 
disebut dengan sarana belajar merupakan segala peralatan yang secara langsung digunakan oleh 
para dosen atau mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Selain itu, menurut Tholib (2000: 97) 

 
 
 

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN         
[Vol. 20 No. 2 Januari 2021] 

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

SAMPOERNA TBK PERIODE 2010-2016 
  
 

Vivi Jayanti 
Yustinus Rawi Dandono 

Dosen STIE Bhakti Pembangunan 
 
 

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

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

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

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

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

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

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
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menjelaskan bahwa sarana pendidikan adalah peralatan yang secara langsung yang dapat mencapai 
tujuan pendidikan, misalnya: ruang, buku, perpustakaan, labolatorium, dan sebagainya. Sedangkan 
Menurut KBBI (2007: 999) prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama 
terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya). Berbeda dengan 
pendapat Daryanto (2008: 51) secara bahasa yang disebut dengan prasarana berarti alat yang tidak 
langsung digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan misalnya : lokasi atau tempat, 
bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang dan sebagainya. Adapun prasarana belajar menurut 
Makin & Baharuddin (2010: 84) adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya 
proses pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah dan sebagainya. 

 
Kondisi Belajar 

Kondisi belajar adalah keadaan yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. 
Kondisi belajar juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang harus dialami siswa dalam 
melaksanakan kegiatan belajar (Ernanda,  2014:1). Kondisi belajar dibagi  menjadi dua kategori, 
yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal. Kondisi internal merupakan kemampuan yang telah 
ada pada diri individu sebelum ia mempelajari sesuatu yang baru. sementara kondisi eksternal 
adalah situasi perangsang diluar sisi si belajar. 
 
Sarana dan Prasarana (Sarpras) Belajar 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa sarana adalah segala 
sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sementara prasarana 
adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. 

Menurut Moenir (1992-119), sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan 
fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga 
dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Dari pengertian 
sarana yg di katakan Moenir tersebut jelas memberi petunjuk sarana merupakan seperangkat alat 
yang digunakan dalam suatu proses kegiatan yang berkaitan dengan alat tersebut. Sementara 
prasarana adalah peralatan pembantu atau juga peralatan utama, dan kedua alat tersebut berfungsi 
untuk mewujudkan suatu tujuan yang ingin di capai. 
 
Fungsi Sarana dan Prasarana 
Fungsi sarana dan prasarana tentu berbeda berdasarkan ruang lingkup penggunaannya masing-
masing, tetapi mempunyai suatu tujuan yang sama yaitu tujuan untuk mencapai hasil yang di 
harapkan sesuai dengan rencana. Adapun secara umum fungsi utama sarana dan prasarana antara 
lain: 
–  Dapat mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga mampu menghemat waktu. 
–  Serta meningkatkan produktivitas baik barang maupun jasa. 
–  Hasil kerja lebih berkualitas serta terjamin. 
–  Dapat lebih sederhana atau memudahkan dalam gerak para pengguna atau pelaku. 
–  Membuat ketetapan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin. 
–  Dapat menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan. 
–  Dan menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang mempergunakannya. 
 
Namun hal tersebut menjadi sangat mengganggu proses pembelajaran apabila terlalu banyak 
mahasiswa yang tidak terlibat dalam proses belajar mengajar karena berbagai hal, sehingga dirasa 
perlunya meliburkan sementara kegiatan belajar mengajar. Kondisi ini memicu dikeluarkannya 
Surat Edaran nomor 4 tahun 2020 berisi tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa 
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darurat penyebaran virus covid 19, yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 
Nadiem Makarim. Dalam surat edaran tersebut terdapat beberapa poin sebagai berikut: 
a.  Belajar  dari  rumah  melalui  pembelajaran  daring/jarak  jauh dilaksanakan untuk 

memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi mahasiswa tanpa terbebani tuntutan 
menuntaskan seluruh capaian kurikulum yang sudah ditentukan oleh lembsaga pendidikan. 

b.  Belajar  dari  Rumah  dapat  difokuskan  pada  pendidikan  kecakapan hidup antara lain 
mengenai pandemi Covid 19. 

c.   Aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antar mahasiswa, sesuai 
minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau 
fasilitas belajar di rumah. 

d.    Bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah  diberi umpan balik yang bersifat kualitatif 
dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kuantitatif. 

 
Pandemic Covid 19 

Menurut situs WHO, virus corona (Covid 19) adalah keluarga besar virus yang dapat 
menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Virus ini dinyatakan sebagai pandemi oleh 
WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Virus corona atau   Covid  19  adalah keluarga  besar virus  
yang  dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Yunus (2020:3) mengungkapkan 
bahwa Coronavirus adalah sekumpulan virus dari subfamili Orthocronavirinae dalam keluarga 
Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada  
burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia, coronavirus menyebabkan infeksi saluran 
pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti; 
SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya lebih mematikan. 
Gejala Covid 19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk  kering.  Beberapa  pasien  
mungkin  mengalami  sakit  dan  nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare. 
Beberapa pasien datang dengan gejala pneumonia berat, termasuk demam, kelelahan, batuk 
kering, dan gangguan pernapasan (Lai, 2020:1). Virus ini dapat membuat orang yag terinfeksi 
mengalami kesulitan bernafas dan bahkan kematian akibat kesulitan bernafas yang akut. Menurut 
Kooraki (2020:1) berbagai fitur pencitraan dada telah dilaporkan, mirip dengan yang ditemukan 
di jenis sindrom coronavirus lainnya. SARS-CoV-2 (Covid 19) terkait erat dengan   dua   
koronavirus   seperti   sindroma   pernapasan   akut   berat kelelawar-SL-CoVZC45 dan kelelawar-
SL-CoVZXC21. 
Penyakit ini ditularkan melalui penularan dari manusia ke manusia melalui tetesan atau kontak 
langsung, dan infeksi diperkirakan memiliki masa inkubasi rata-rata 6,4 hari (Lai, 2020:1). Saat 
virus ini berkembang, mereka mulai menginfeksi sel-sel di sekitarnya. Gejalanya biasanya mulai 
terasa di belakang tenggorokan, berupa rasa nyeri tenggorokan dan batuk kering.  Lalu  virus  
dengan  cepat  merambat  masuk  ke  saluran  pangkal paru-paru, hingga masuk ke paru-paru. 
Proses ini merusak jaringan pada paru-paru, membuat jaringan ini membengkak, sehingga lebih 
sulit bagi   paru-paru untuk memasok oksigen dan menyalurkan keluar karbondioksida. 
Pembengkakan   pada   jaringan   paru   dan   kurangnya oksigen  dalam  darah  membuat  jaringan  
tersebut  terisi  dengan  cairan, nanah dan sel yang mati. Pneumonia, radang paru-paru, bisa 
muncul. Ini bisa membuat pasien mengalami kesulitan bernafas sehingga butuh alat bantu 
pernafasan (ventilator). Dalam beberapa kasus, terjadi yang disebut Sindrom Kesulitan Pernafasan 
Akut (Acute Respiratory Distress Syndrome),    sehingga    bahkan    dengan ventilator pun,    
pasien    bisa meninggal karena kesulitan pernafasan. 
Menurut Lai (2020:7) WHO merekomendasikan intervensi pengendalian infeksi untuk 
mengurangi risiko umum penularan infeksi saluran  pernapasan  akut,  termasuk  menghindari  
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

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

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

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

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

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

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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kontak  dekat  dengan orang yang menderita infeksi saluran pernapasan akut, sering mencuci 
tangan terutama setelah kontak langsung dengan orang yang sakit atau lingkungannya, dan 
menghindari kontak yang tidak terlindungi dengan peternakan atau hewan liar. Selain itu, orang 
dengan gejala infeksi saluran pernapasan akut harus mempraktikkan etika batuk, yaitu menjaga 
jarak, menutupi batuk dan bersin dengan tisu atau pakaian sekali pakai, dan mencuci tangan, dan 
di dalam fasilitas perawatan kesehatan ditingkatkan praktik standar pencegahan dan pengendalian 
infeksi. direkomendasikan di rumah sakit, terutama di bagian gawat darurat. 
 
Minat Belajar 

Setiap individu sejak dilahirkan hingga akhir hayat akan selalu belajar. Belajar bukan 
hanya dimaksudkan untuk menambah ilmu pengetahuan, namun juga dijadikan dasar dalam 
melakukan suatu hal ataupun bersikap. Manusia yang telah belajar seharusnya bisa mengamalkan 
apa yang telah dia pelajari dalam kehidupannya secara nyata. Annurahman (2011: 35) menyatakan 
bahwa belajar merupakan suatu proses yang dilakukan individu  untuk  memperoleh  suatu  
perubahan  tingkah  laku  yang  baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu 
sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 
Seseorang dikatakan telah belajar apabila ada hasilnya, baik berupa perubahan tingkah laku, 
pemahaman maupun menciptakan sesuatu. sehingga hasil dari sebuah pembelajaran atau proses 
belajar menjadi sangatlah  penting.  Minat  belajar  merupakan  salah  satu  faktor  internal yang 
mendukung hasil belajar. Minat belajar adalah rasa suka atau ketertarikan peserta didik terhadap 
pelajaran sehingga mendorong peserta didik untuk menguasai pengetahuan dan pengalaman, hal 
tersebut dapat ditunjukkan melalui partisipasi dan keaktifan dalam mencari pengetahuan dan   
pengalaman   tersebut.   Nurhasanah,   (2016:130)   mengungkapkan bahwa minat adalah suatu 
rasa lebih suka, rasa ketertarikan, perhatian, fokus, ketekunan, usaha, pengetahuan, keterampilan. 
Minat memberikan pengaruh positif terhadap pembelajaran akademik, domain pengetahuan dan 
bidang studi tertentu bagi individu.   

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor 
eksternal. Menurut Sugiharto dalam Marleni (2016:151) Salah satu faktor internal yang 
mempengaruhi minat belajar siswa,  faktor  internal  tersebut  antara  lain;  perhatian  siswa  muncul 
didorong rasa ingin tahu. Oleh karena itu rasa ini perlu mendapat rangsangan sehingga siswa selalu 
memberikan perhatian terhadap materi pelajaran  yang  diberikan.  Faktor  eksternal  yang  
mempengaruhi  yaitu minat  belajar  adalah  faktor  sekolah  dan  faktor  keluarga.  Guru  dalam 
proses  pendidikan,  mempunyai  tugas  mendidik  dan  mengajar  peserta didik agar dapat menjadi 
manusia yang dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupannya yang selaras dengan kodratnya 
sebagai manusia. Sarana dan prasarana pembelajaran meliputi gedung sekolah, ruang belajar. 
Sedangkan sarana pembelajaran meliputi buku pelajaran, alat dan fasilitas disekolah. Lengkapnya 
sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kondisi pembelajaran yang baik. Hal itu tidak 
berarti bahwa lengkapnya sarana dan prasarana menentukan jaminan terselenggaranya proses 
belajar yang baik. Selain bahan belajar, dalam proses pembelajaran juga diperlukan sarana 
prasarana yang dapat mendukung proses belajar mengajar. Semua alat yang digunakan dalam 
kegiatan pembelajaran, dengan  maksud  untuk  menyampaikan  pesan  (informasi)  dari  sumber 
(guru maupun sumber lain) kepada penerima (siswa). Suasana pembelajaran   yang   terjadi   pada   
saat   proses   pembelajaran   dapat menimbulkan aktivitas atau gairah pada siswa. Suasana yang 
baik akan mempengaruhi baiknya minat belajar siswa. 

Menurut Nasution (1995:82) ada beberapa upaya atau cara membangkitkan minat belajar 
yang dapat dilakukan antara lain: 
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3. METODE PENELITIAN 
Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.      
menurut Arikunto (2006:12) yaitu  metode   ilmiah   yang analisisnya dengan menggunakan angka, 
mulai dari pengumpulan data, penafsiran data dan hasilnya. Dalam penelitian ini digunakan 
pendekatan kuantitatif dengan jenis korelasional karena hasil yang diperoleh melalui penelitian 
berupa data kuantitatif seberapa besar pengaruh kondisi belajar pada  masa pandemic covid 19 
terhadap minat belajar  mahasiswa STIE Bhakti Pembangunan Jakarta. 

Dalam penelitian ini penulis ingin melihat pengaruh antara dua variabel bebas yaitu kondisi 
sarana dan prasarana belajar mahasiswa dan sarana dan prasarana dosen selama masa pandemic 
covid 19 dengan variabel terikat yaitu pelaksanaan belajar mahasiswa STIE Bhakti Pembangunan. 
Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis  pengaruh  antara  sarana dan 
prasarana belajar  dosen dan mahasiswa terhadap pelaksanaan belajar mahasiswa STIE Bhakti 
Pembangunan selama masa  pandemic  covid  19.  

 
Lokasi dan Waktu kajian 
 Batasan pertama yang selalu muncul dalam kaitannya dengan metodelogi penelitian 
adalah tempat dimana proses  studi  yang  digunakan  untukmemperoleh pemecahan penelitian 
berlangsung. Ada beberapa macam tempat penelitian, tergantung bidang ilmu yang melatar 
belakangi studi tersebut. Untuk bidang ilmu pendidikan maka tempat penelitian tersebut dapat 
berupa kelas, sekolah, lembaga pendidikan dalam satu kawasan. Penelitian ini mengambil objek 
penelitian mahasiswa yang ikut kuliah bersama penulis pada pelaksanaan belajar mengajar 
semester Ganjil 2020/2021 di STIE Bhakti Pembangunan Jakarta. 
 
Populasi dan Sampel 
1.    Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai 
kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:48). Populasi kajian ini adalah mahasiswa 
yang ikut kuliah dari beberapa mata kuliah yang diamapu oleh penulis selama periode kuliah 
Ganjil 2020/2021 pada STIE Bhakti Pembangunan. Adapun perincian dari masing-masing 
kelas tersebut adalah sebagai berikut: 

 
 

Tabel 3.1 
Jumlah mahasiswa dari kelas bersama penulis pada ganjil 2020/2021 

 
No Kelas Jumlah 
1 SM115 A 25 
2 SM110 14 
3 SM355 31 
4 SM365 30 

JUMLAH 100 
Sumber: Data Dokumentasi mahasiswa dari kelas penulis. 
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2.    Sampel 
Sampel penelitian adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang dikumpulkan 

oleh penulis yang dianggap mewakili seluruh populasi (Sugiyono, 2010:52). Dalam penelitian ini 
sampel diambil secara acak  dengan  metode  probability  sampling  dengan  jenis pengambilan 
sampel acak sederhana atau simple random sampling. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 
angka yang dipilih secara acak dengsan menetapkan angka yang berjumlah ganjil dari seluruh 
populasi yang dikumpulkan oleh penulis, sehingga diperoleh jumlah sebanyak 62 mahasiswa 
sebagai responden sampel. 

 
Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010: 61), variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari 
orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini akan dilaksanakan pada dua variabel 
yaitu: 
1.    Variabel Bebas (Independen) 

Variabel  bebas  merupakan  variabel  yang  mempengaruhi  atau  yang menjadi sebab 
perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam kajian ini adalah 
sarana dan prasarana belajar mahasiswa sebagai variabel X1,  dan  sa rana  dan  
p rasa rana  be l a j a r  menga ja r  dosen  sebaga i  va r i abe l  X 2 .  

1. Variabel Terikat (Dependen) 
Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena 
adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pelaksanaan belajar 
mengajar.  
 

Instrumen Penelitian 
Penelitian yang diketahui sampai saat ini ada beragam, sehingga ikut menentukan jenis 

instrumen yang harus digunakan sebagai alat pengumpulan data. Dalam kajian  ini penulis 
menggunakan instrumen angket untuk mengumpulkan data. Tetapi karena keterbatasan ruang 
gerak akibat pandemi covid 19 maka peneliti menggunakan jenis instrumen angket yang akan 
disajikan melalui media GoogleForm. 
 
Uji Coba Instrumen Penelitian 

Pengujian keabsahan untuk instrumen angket yang peneliti gunakan dilakukan dengan uji 
coba lapangan dan pengujian validitas serta reliabilitas. Pengujian dilakukan di kelas yang sama 
diluar sampel penelitian. 
1.   Uji Validitas 

Uji validitas butir instrumen dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan 
dapat mengukur apa yang hendak diukur. Data yang dihasilkan selanjutnya akan dianalisis 
dengan bantuan  SPSS 19.00 for Windows. Hasil perhitungan rhitung kemudian 
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2.   Uji Reliabilitas 
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apabila instrumen diujikan kembali akan menghasilkan jawaban yang relatif sama. Butir 
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instrumen akan dihitung menggunakan SPSS 19 for Windows dengan memperhatikan nilai 
Cronbach’s Alpha. Kemudian diinterpretasikan menurut tabel 2. 

 
Tabel 3.2 

Kasifikasi tingkat reliabilitas tes 
 

Kategori Reliabilitas Tes Nilai Koefisien Korelasi 
Sangat Tinggi 0,800 – 1,000 
Tinggi 0,600 – 0,799 
Cukup 0,400 – 0,599 
Rendah 0,200 – 0,399 
Sangat Rendah 0,000 – 0,199 

Sumber: Suharsimi Arikunto: 2001  
 
Uji Asusmsi Klasik 
Uji Multikolinear 

Gejala multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai Tolerance dan VIF. Tolerance 
mengukur variabilitas variabel terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 
Nilai umum yang biasa dipakai adalah nilai Tolerance > 1 atau nilai VIF > 10, maka terjadi gejala 
multikolinearitas. Sebaliknya jika nilai Tolerance < 1 atau nilai VIF < 10, maka tidak terjadi gejala 
multikolinearitas 

 
Uji Autokorelasi 

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, melalui tabel Durbin-Watson yang dapat 
dilakukan dengan program SPSS, dimana secara umum dapat diambil patokan yaitu: 
- Jika angka DW < 2,2 berarti tidak terjadi autokorelasi. 
- Jika angka DW > 2,2, berarti terjadi autokorelasi. 
 
Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang valid atau dapat dipertanggung jawabkan atas 
kebenarannnya, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan angket untuk memperoleh data. 
Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 
seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 
2010:199). 

Angket digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti tentang 
pribadinya, atau hal – hal lain yang ia ketahui. Dalam penelitian ini, dikarenakan kondisi Physical 
Distancing yang sedang terjadi maka peneliti menyediakan angket dalam media GoogleForm. 
Media akan dikirim melalui guru kelas yang akan menginstruksikan mahasiswa untuk mengisi 
angket tersebut.  
Penelitian ini akan menggunakan angket dalam bentuk check-list dengan 4 alternatif jawaban yaitu 
“sangat setuju”, “setuju”, “tidak setuju”, dan “sangat tidak  setuju”.  Setiap  jenis  respon  mendapat  
nilai  sesuai  dengan  arah pernyataan yang bersangkutan, untuk lebih jelas perhatikan tabel 
berikut: 
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Tabel 3.3 
Alternatif Pilihan Jawaban Angket 

 
Pernyataan Positif Negatif 

Sangat Setuju (SS) 4 1 
Setuju (S) 3 2 
Tidak Setuju (TS) 2 3 
Sangat Tidak Setuju (STS) 1 4 

 
Teknik Analisis Data 

Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik regresi dan korelasi. Analisis data 
dilakukan dengan bantuan program komputer. Untuk pengujiannya alat analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis Regresi Linier ganda karena terdiri dari dua 
variabel X dan satu variabel Y. 

Uji hipotesis menggunakan uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 
variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial (Muhidin, 2007:239). Sementara Uji F 
digunakan untuk mengetahui pengaruh antara X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y, apakah 
beerpengarauh signifikaan atau tidak. Sebuah hasil penelitian dikatakan berpengaruh signifikan 
apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel yang berarti Ho ditolak dan Ha diterimaa, demikian 
sebaliknya dikatakan tidak berpengaruh signifikan apabila Fhitung leebih kecil dari F tabel yang 
berarti Ho diterima dan Ha ditolak. 

 
 

4. PEMBAHASAN 
Uji Validitas 
 Validitas adalah tingkat keandalah dan kesahihan alat ukur yang digunakan. Instrumen 
dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid 
atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur (Sugiyono, 2004:137).  Suatu 
kuesioner dikatakan valid jika item-item pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan yang akan 
diukur oleh kuesioner tersebut. Dengan program SPSS, maka hasil valid ditentukan dengan 
membandingkan nilai r dengan kolom Corrected Item Total Correlation. Corrected Item Total 
Correlation > r tabel maka item-item pernyataan dianggap valid. Hasil  uji  validitas  instrumen 
dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 
Ringkasan hasil uji validitas instrument 

 
Variabel Jumlah 

Instrumen 
Tidak 
Valid 

Valid Total 

Y 15 - 15 15 
X1 15 3 5,9,12 15 
X2 15 2 1,9 15 

        Sumber: data primer yang diolah 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bawa butir instrument variabel Y jumlah awal 15 
dan semua instrumen dinyatakan valid. Sementara butir instrument  variabel  X1  berjumlah  awal  
15,  jumlah i n s t r u m e n  y a n g  t i d a k  v a l i d  b e r j u m l a h  3  i n s t r u m e n  
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y a k n i  n o m o r  5 , 9  d a n  1 2 .  D e m i k i a n  h a l n y a  d e n g a n  v a r i a b e l  
X 2 , dari jumlah instrumen sebanayak 15 yang dinyatakan tidak valid adalah dua yakni nomor 1, 
dan 9, sementara instrumen yang dinyakan valid sebanyak 13. Dari butir instrument yang valid 
tersebut selanjutnya digunakan untuk penelitian lebih lanjut. 

Dalam penelitian ini, jumlah sampel (n) adalah 50, maka besarnya df = n– 2 atau 50-2 =  48 
dan alpha = 0,05 sehingga diketahui r tabel = 0,2787 (dengan melihat r tabel dengan uji dua sisi). 
Jika nilai r hitung (Corrected Item Total Correlation) > r tabel berarti bernilai positif, maka butir 
pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid.  
 
Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui ketepatan jawaban 
kuesioner pada periode yang berbeda. Menurut Sugiyono (2008) instrumen yang reliabel adalah 
instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan 
data yang sama. Pengujian statistik ini dengan menggunakan teknik statistik Cronbach’s Alpha . 
jika nilai Cronbach’s Alpha (α) >  0,60 maka variabel tersebut dikatakan reliabel. 
Berikut disampaikan hasil perhitungan reliablitias butir instrument dapat yang dapat dilihat pada 
tabel 5. 

Tabel 4.2 
Hasil perhitungan reliabilitas 

 
 

Variabel 
Koefisien 

Alpha 
 

Kondisi 
Tingkat 
Keadaan 

Y 0,859 0,800 Sangat Tinggi 
X 0,820 0,800 Sangat Tinggi 

         Sumber: data primer yang diolah 
 
Berdasarkan ringkasan hasil perhitungan reliabilitas di atas, maka dapat disimpulkan  bahwa 
instrumen sarpras dosen dan  sarpras mahasiswa reliabel dengan hasil sangat tinggi karena karena 
berada di kisaran antara 0,800 saampai dengan 1.000 menghasilkana di atas 0,800 sehingga dapat 
dilanjutkan dalam penelitian. 
 
Uji Asumsi Klasik 
Uji Multikolinear 

Gejala multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai Tolerance dan VIF. Tolerance 
mengukur variabilitas variabel terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 
Nilai umum yang biasa dipakai adalah nilai Tolerance > 1 atau nilai VIF > 10, maka terjadi gejala 
multikolinearitas. Sebaliknya jika nilai Tolerance < 1 atau nilai VIF < 10, maka tidak terjadi gejala 
multikolinearitas. 

Tabel 4.3 
Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Variabel Collinearity Statistics Keterangan Tolerance VIF 
Sarpras Dosen .596 1.679 Tidak Multikolinear 
Sarpras Mahasiswa .944 1.059 Tidak Multikolinear 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 19 
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Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
Y = 2,493 + 0,191 X1 + 0,181 X2 

Hasil dari analisis tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 
a. Konstanta sebesar 2,493 menunjukan bahwa apabila sarpras dosen (X1), dan sarpras 

mahasiswa (X2), dianggap tetap maka diperkirakan pelaksanaan proses belajar mengajar 
(Y) akan naik sebesar 2,493. 

b. Koefisien regresi sarpras dosen (X1), sebesar 0,191 artinya, apabila sarpras dosen 
meningkat satu satuan maka pelaksanaaan belajar mengajar (Y) akan mengalami kenaikan 
sebesar 0,191 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap. 

c. Koefisien regresi sarpras mahasiswa (X2), sebesar 0,181 artinya, sarpras mahasiswa 
meningkat satu satuan maka pelaksanaan belajar mengajar  (Y) akan mengalami kenaikan 
sebesar 0,181 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap. 
 

 Berdasarkan kesimpulan diatas sarpras dosen mempunyai hubungan yang positif dengan 
pelaksanaan belajar mengajar. Demikian halnya sarpras mahasiswa, mempunyai hubungan yang 
positif dengan pelaksanaan belajar mengajar. Hubungan positif ini menunjukkan bahwa sarpras 
dosen dan sarpras mahasiswa berhubungan positif yang berarti menunjukkan bahwa sarpras dosen 
dan sarpras mahasiswa berhuungan searah dengan pelaksanaan proses belajar mengajar.  
 
Analisis Korelasi Ganda (R) 

Tabel 4.6 
Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 
0,20 – 0,399 
0,40 – 0,599 
0,60 – 0,799 
0,80 – 1,00 

Sangat Rendah 
Rendah 
Sedang 
Kuat 
Sangat Kuat 

Sumber : Sugiyono (2008,250), Metode Penelitian Bisnis. 
Dari hasil analisis regresi, pada output model summaryb adalah sebagai berikut : 
 

Tabel 4.7 
Hasil Analisis Korelasi Ganda 

Model Summaryb 

 
 
Model 

 
R  

 
R 

Square 
 

 
Adjusted 
R Square 

 
Std Error of 

the 
Estimate 

 
Durbin- 
Watson 

1  .742 .117 .692 .48602 2.338 

a. Predictor: (Constant), X2 RATA,X1RATA 
b. Dependent Variable:YRATA 
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 19 
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Berdasarkan Tabel 4.7 di atas diperoleh hasil adjusted R Square sebesar 0,692. Hal ini 
menunjukan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara sarpras dosen, dan mahasiswa terhadap 
pelaksanaan belajar mengajar. 
 
Uji Determinan (R2) 

Koefisien Determinansi (R2) pada intinya untuk mengukur proporsi atau persentase 
sumbangan variabel bebas yaitu variabel sarpras dosen (X1), dan sarpras mahasiswa (X2), terhadap 
Pelakanaan belajar mengajar (Y) secara bersama-sama, dimana : 

0≤  R2 ≤ 1 
Jika R2 semakin mendekati 1, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas (X1,X2) 

terhadap Pelaksanaan belajar (Y) adalah besar. Hal ini berarti pertanyaan yang digunakan semakin 
kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas (X1,X2) terhadap keberhasilan pelaksanaan 
belajar mengajar (Y). 

Sebaliknya jika R2 semakin mendekati 0, maka dapat dikatakan bahwa pegaruh variabel 
bebas (X1,X2) terhadap keberhassilan pelaksanaan belajar mengajar (Y) semakin kecil, hal ini 
berarti pertanyaan yang digunakan tidak kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas (X1,X2) 
terhadap keberhasilan pelaksanaan belajar mengajar (Y). 

 
Tabel 4.8 

Hasil Uji Determinan 
Model Summaryb 

 
 
Model 

 
R  

 
R 

Square 
 

 
Adjusted 
R Square 

 
Std Error 

of the 
Estimate 

 
Durbin- 
Watson 

1  .742 .117 .692 .48602 2.338 

a. Predictor: (Constant), X2 RATA,X1RATA 
b. Dependent Variable:YRATA 
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 19 

 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square adalah 0,692 Adjusted R Square 

disebut juga dengan koefisien determinasi sehingga dalam hal ini berarti 69%  menunjukan bahwa 
persentase sumbangan pengaruh variabel independen (sarpras dosen dan mahasiswa) terhadap 
variabel dependen (keberhasilan pelaksanaan belajar mengajar) sebesar 69%. Sedangkan sisanya 
sebesar 31% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian 
ini.  
 
Uji Hipotesis 
a)  Uji Simultan (Uji F) 

Untuk mengetahui apakah variable independent yang terdiri dari Sarpras Dosen (X1), dan 
Sarpras mahasiswa (X2) dan secara bersama-sama berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap 
Keberhasilan pelaksanaan belajar (Y), maka harus diuji signifikansinya dengan menggunakan Uji 
F dengan tingkat signifikansi 0,05. 
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Tabel 4.9 
Hasil Uji F 

 
Model Sum of 

Squares 
 

df 
 

Mean 
Square 

 
F 

 
Sig. 

1.      Regression 
         Residual 
         Total 
 

1.435 
10.866 
12.301 

3 
46 
49 

.478 

.236 
2.025 .000 

a. Predictors: (Constant), X2RATA,X1RATA 
b. Dependent Variable:YRATA 
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 19 

 
Hipotesis : 
H0 : Tidak sdanya pengaruh sarpras dosen dan mahasiswa terhadap keberhasilan proses belajar 
mengajar.  
Ha  : Adanya pengaruh sarpras dosen dan mahasiswa terhadap keberhasilan proses belajar 
mengajar.   

Dari hasil uji Anova diatas angka sig sebesar 0,123, pengambilan keputusan juga dapat 
dilakukan dengan melihat probabilitasnya dimana nilai sig 0.000 < 0.05 sehingga H0 ditolak dan 
Ha diterima. Artinya Variabel Sarpras dosen (X1), dan sarpras mahasiswa (X2) secara bersama-
sama berpengaruh terhadap variabel dependen keberhasilan proses belajar mengajar. 

 
b)  Uji Parsial (Uji t) 

Untuk mengetahui apakah sarpras dosen (X1), dan sarpras mahasiswa (X2) secara parsial 
berpengaruh signifikan atau tidak terhadap keberhasilan proses belajar megajar (Y), maka harus 
diuji signifikansinya dengan menggunakan uji t dengan tingkat signifikansi 0,05. 

 
Tabel 4.10 
Hasil Uji t 

Coefficients 
 

 
 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficien
ts 

 
 

T 

 
 

Sig. 

Collinearity 
Statisstics 

B Std.Er
ror 

Beta Toleran
ce 

VIF 

1.   
(Constant) 
      X1RATA 
      X2RATA 

2.493 
.191 
.181 

.508 

.132 

.101 

 
.260 
.255 

4.908 
3.049 
3.035 

.000 

.000 

.000 

 
.596 
.944 

 
1.679 
1.059 

a. Dependent Variables:YRARA 
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 19 
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Berdasarkan Tabel  tersebut dapat diketahui hasil uji signifikansi secara parsial koefisien 
regresi variabel sarpras dosen, dan sarpras mahasiswa berpengaruh terhadap pelaksanaan proses 
belajar mengajar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat per variabel sebagai berikut :  

Ketentuan uji t dilihat probabilitas Sig dimana jika probabilitasnya lebih kecil dari 0.05 
maka H0 ditolak sedangkan jika probabilitasnya  lebih besar dari 0.05 maka H0 diterima. Dari hasil 
terhitungan tersebut diatas, menunjukkan bahwa secara parssial sarpras dosen dan mahasiswa 
menghasilkan Sig lebih kecil dibandungkan dengana 0,05 yang berarti terdapat pengaruh signifikan 
antara X1 dan X2 terhadap Y.  

 
Uji Hipotesis pengaruh sarpras dosen terhadap pelaaksanaan proses belajar mengajar. 

Dari hasil perhitungan Tabel 4.9.2 Sarpras dosen dapat dilakukan dengan melihat 
probabilitasnya dimana nilai t hitung sebesar 3,049 >  t tabel (2.010) dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sarpras terhadap pelaksanaan belajar 
mengajar yang berarti sehingga H0 ditolak maka pengaruh sarpras dosen berpengaruh secara parsial 
terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar. 

 
Uji Hipotesis Pengaruh sarpras mahasiswa terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar.  

Dari hasil perhitungan Tabel 4.9.2 sarpras mahasiswa dapat dilakukan dengan melihat 
probabilitasnya dimana ditemukan hasil t hitung untuk sarpras mahasiswa sebesar 3,035 > t tabel 
(2,010) yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara sarpras mahasiswa terhadap pelaksanaan 
proses belajar mengajar, sehingga H0 ditolak maka pengaruh sarpras mahasiswa secara statistik 
berpengaruh secara parsial terhadap pelaksanaan belajar mengajar. 

 
 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya mengenai sarpras ddosen dan sarpras 
mahasiswa terhadap pelaaksanaan proses belajar mengajar pada STIE Bhakti Pembangunana, 
penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
Analisis pengaruh sarpras dosen  terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar pada masa  
pandemi Covid 19.  
1)  Berdasarkan hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa prediksi pengaru sarpras dosen 

dan mahasiswa terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar selama masa paandemi Covid 
19  bersifat positif, yang berarti sarpras dosen dana mahasiswa berpengaruh seaarah terhadap 
pelaksanaan proses belajar mengajar selama masa paandemi covid 19.  

2)  Berdasarkan kriteria interpretasi koefisien determinasi menunjukkan, bahwa terdapat 
pengaruh sarpras dosen dan mahasiswa terhadap pelaaksanaan proses belajar mengajar 
selama masa pandemi Covid 19 dengan menghasilkan Adjussted R Square sebesar 0,692. 
Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 69,2% Sarpras dosen dan mahasiswa berkonstribusi 
terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar selama masa pandemi Covid 19, sedangkan 
sisaanya sebesar 30,08% adalah dipengaruhi oleh unusr lain yang tidak dikaji oleh penulis 
secara langsung.  

3)  Berdasarkan hasil penelitian secara serempak, ditemukan hasil F hidung sebesar 2,025 yang 
lebih besar dibandingkan dengan F tabel, dengana demikian dapat disimpulkan bahwa Ho 
ditolak dan Ha diterima yang berarti secara simultan terdapat peengaaruh signifikan antara 
sarpras dosesn dan sarpras mahasiswa terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar selama 
masa pandemi covid 19 pada STIE Bhakti Pembangunan Jakarta. 
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4)  Berdasarkan hasil penelitian secara parsial, variabel sarpras dosen berpengaruh signifikan 
terhadap pelaksanaaan proses belajar mengajar selama masa pandemi covid 19, hal ini dapat 
ditunjukkan bahwa hasil t hitung sarpras dosen sebesar 3,049 > t tabel sebesar 2,010 sehingga 
dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara sarpras dosen 
terhadap proses belajar mengajar selama masa pandemi covid 19 yang berarti Ho ditolak dan 
Ha diterima.  

5)  Berdasarkan hasil penelitian secara parsial, variabel sarpras mahasiswa berpengaruh 
signifikan terhadap pelaksanaaan proses belajar mengajar selama masa pandemi covid 19, 
hal ini dapat ditunjukkan bahwa hasil t hitung sarpras mahasiswa sebesar 3,035 > t tabel 
sebesar 2,010 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara parsial 
antara sarpras mahasiswa terhadap proses belajar mengajar selama masa pandemi covid 19 
yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima.  

 
Saran 
1. Apapun hassil dari kajian kecil terhadap pengaruh Sarprass dosen dan mahasiswa dalam 

pelaksanaan proses belajar mengajar di lingkungan STIE Bhakti Pembangunan selama masa 
pandemi covid 19, penulis lebih melihat bahwa walaupun ada hal positif dalam arti diawal 
dosen maupun mahasiswa kurang melek terhadap kemajuan teknologi informasi, mau tidak 
mau dengan kondisi pandemi yang tidak diinginkan bersama oleh semua pihak ini, namun 
meenuntut untuk sedikit banyak harus beradaptasi dengan kondisi yang yang ada yakni 
tertantang untuk mengikuti perkembangan kondisi selama masa pandemi dengan cara 
memahami teknologi informasi sebagai alat transformasi antara dosen dan mahasiswa dalam 
menyampaikan materi sebagai bahan ajar.  

2) Setiap kita ingin wabah pandemi covid 19 ini segera bisa berlalu, sehingga proses belajar 
mengajarpun juga bisa berlangsung secara normal, sehingga dalam berbagai segi baik 
ekonomi segera normal seperti semula, dan kondisi lingkungan kampus menjadi hidup 
kembali seperti semula. 
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Pabrik karung Rosella Baru Surabaya merupakan salah satu pemain dalam menyuplai 
kebutuhan karung di Indonesia. Dengan kapasitas produksi 10,2 juta karung per tahun 
(beritajatim.com) maka tidak ada permasalahan dalam pemasaran produknya. Oleh karena itu 
dalam penelitian ini akan dikaji aspek Sumber Daya Manusia-nya. Setiap organisasi baik itu swasta 
maupun pemerintah akan berupaya dan berorientasi pada tujuan jangka panjang yaitu akan selalu 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berkembangnya organisasi dapat diindikasikan 
meningkatnya pendapatan, sejalan pula dengan meningkatnya kesejahteraan para pegawainya. 
Namun dalam prakteknya untuk mencapai tujuan tersebut organisasi sering menghadapi kendala, 
yang salah satu faktornya adalah ketidakpuasan kerja dari para pegawainya. Sebagai akibatnya 
dapat berpengaruh kepada kinerja pegawai maupun kinerja organisasi secara keseluruhan.   

Indikator kepuasan atau ketidakpuasan kerja pegawai dapat diperlihatkan oleh beberapa aspek 
diantaranya:  
a. Jumlah kehadiran pegawai atau jumlah kemang-kiran.  
b. Perasaan senang atau tidak senang dalam melak-sanakan pekerjaan.  
c. Perasaan adil atau tidak adil dalam menerima imbalan 
d. Suka atau tidak suka dengan jabatan yang dipe-gangnya.  
e. Sikap menolak pekerjaan atau menerima dengan penuh tanggung jawab.  
f. Tingkat motivasi para pegawai yang tercermin dalam perilaku pekerjaan.  
g. Reaksi positif atau negatif terhadap kebijakan organisasi.  
h. Unjuk rasa atau perilaku destruktif lainnya.  

  
Berkenaan dengan masalah kepuasan kerja pegawai tersebut, sebenarnya banyak faktor yang 

mempengaruhi ketidakpuasan pegawai dalam pekerjaannya diantaranya adalah sistem imbalan 
yang dianggap tidak adil menurut persepsi pegawai. Karena setiap pegawai akan selalu 
membandingkan antara rasio hasil dengan input dirinya terhadap rasio hasil dengan input orang 
lain. Perlakuan yang tidak sama baik dalam reward maupun punishment merupakan sumber 
kepuasan atau ketidakpuasan pegawai. Di samping sistem imbalan, faktor lain yang berpengaruh 
terhadap ketidakpuasan kerja adalah sistem karir yang tidak jelas juga merupakan sumber 
ketidakpuasan pekerjaan. Tidak adanya penghargaan atas pengalaman dan keahlian serta promosi 
yang tidak dirancang dengan benar dapat menimbulkan sikap apatis dalam bekerja serta tidak 
memberikan harapan yang lebih baik di masa depan. Ketidakpuasan kerja dapat pula ditimbulkan 
oleh isi dari pekerjaan itu sediri, misalnya seseorang yang tidak menyukai berhadapan dengan 
orang banyak justru diberikan jabatan pada public relation, orang yang tidak suka dengan 
pekerjaan yang berhubungan dengan angka ditempatkan pada bagian anggaran atau perencanaan 
dan keuangan, tentu saja hal itu dapat menyebabkan ketidakpuasan kerja. Faktor pengaruh lain 
yang perlu dipertimbangkan adalah konteks pekerjaan atau lingkungan pekerjaan seperti, gaya 
kepemimpinan penyelia, hubungan dengan rekan kerja, dan lain-lain.   
        Semua faktor di atas akan berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan. Dari beberapa faktor 
yang mempengaruhi prestasi kerja karyawan, maka dalam penelitian ini akan difokuskan pada 4 
variabel saja yaitu Gaya Kepemimpinan, Tingkat Penghargaan, Kondisi Kerja dan Prestasi Kerja. 
Lokasi penelitian ini adalah pada Pabrik Karung Rosella, PTPN XI (Persero) dengan pertimbangan 
bahwa produk karung goni pernah mengalami masa jaya, dan saat ini dengan munculnya produk 
karung plastik Pabrik Karung Rosela mampu bertahan dengan melakukan diversifikasi produk 
yaitu produk karung plastik sesuai dengan tuntutan pasar.  
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Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Untuk mengetahui apakah gaya kepemimpinan berpengaruh langsung secara signifikan 

terhadap prestasi kerja karyawan Pabrik karung Rosella Baru Surabaya   
2. Untuk mengetahui apakah Gaya Kepemimpinan berpengaruh tidak langsung melalui Kondisi 

Kerja secara signifikan terhadap prestasi kerja karyawan Pabrik karung Rosella Baru Surabaya   
3. Untuk mengetahui apakah Gaya Kepemimpinan berpengaruh tidak langsung melalui Tingkat 

Penghargaan secara signifikan terhadap prestasi kerja karyawan Pabrik karung Rosella Baru 
Surabaya   

4. Untuk mengetahui apakah Gaya Kepemimpinan berpengaruh tidak langsung melalui Tingkat 
Penghargaan kemudian melalui Kondisi Kerja secara signifikan terhadap prestasi kerja 
karyawan Pabrik karung Rosella Baru Surabaya   

5. Untuk mengetahui apakah total pengaruh langsung dan tidak langsung gaya kepemimpinan 
terhadap prestasi kerja lebih besar dari 0.5 (50%).  

  
 

2. LANDASAN TEORI   
Tinjauan Teori   

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan 
dengan antusias (Avolio and Gardner, 2015). Brown et.al., (2015) menerangkan bahwa 
kepemimpinan adalah konsep yang lebih sempit daripada manajemen. Manajer dalam organisasi 
formal bertanggung jawab dan dipercaya dalam melaksanakan fungsi manajemen. Pemimpin 
kadang terdapat pada kelompok informal, sehingga tidak selalu bertanggung jawab atas fungsi-
fungsi manajemen. Seorang manajer yang ingin berhasil maka dituntut untuk memiliki 
kepemimpinan yang efektif. Bagaimana usaha seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain 
atau agar bawahan mengikuti apa yang diperintahkan akan sangat tergantung dari gaya 
kepemimpinan yang digunakan. Namun demikian tidak ada gaya kepemimpinan yang efektif 
berlaku umum untuk segala situasi (Brown et.al., 2015). Gaya kepemimpinan menurut Avolio and 
Gardner (2015) adalah pola tindakan pemimpin secara keseluruhan seperti yang dipersepsikan oleh 
para pegawainya.   

Gaya kepemimpinan mewakili filsafat, ketrampilan, dan sikap pemimpin dalam politik. 
Terdapat 3 jenis gaya kepemimpinan (leadership style) yang sangat berpengaruh terhadap 
efektivitas seorang pemimpin yaitu gaya autokratis, demokratis/ partisipatif, dan bebas kendali 
(Avolio and Gardner, 2015). Penelitian tentang gaya kepemimpinan dilakukan oleh Eddy M dan 
Budhi S (2012) untuk menguji kepemimpinan yang efektif di Toserba Sinar Mas, Sidoarjo, dari 
penelitian tersebut diketahui adanya hubungan antara gaya kepemimpinan dengan semangat dan 
kegairahan kerja. Diungkapkan pula bahwa gaya kepemimpinan yang efektif adalah 
kepemimpinan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi (Contingency). Indikasi turunnya 
semangat dan kegairahan kerja ditunjukkan dengan tingginya tingkat absensi dan perpindahan 
pegawai. Hal itu timbul sebagai akibat dari kepemimpinan yang tidak disenangi. Perilaku 
pemimpin merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja. 
Menurut Brown and Trevin (2016) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan mempunyai 
hubungan yang positif terhadap kepuasan kerja para pegawai. Hasil penelitian Carroll (2014) 
diperoleh bahwa hubungan yang akrab dan saling tolongmenolong dengan teman sekerja serta 
penyelia adalah sangat penting dan memiliki hubungan kuat dengan kepuasan kerja dan tidak ada 
kaitannya dengan keadaan tempat kerja serta jenis pekerjaan. Salah satu faktor yang menyebabkan 
ketidakpuasan kerja ialah sifat penyelia yang tidak mau mendengar keluhan dan pandangan pekerja 
dan mau membantu apabila diperlukan (De Hoogh and Den Dartog, 2018). Hal ini dibuktikan oleh 
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Blakely (2013) dimana pekerja yang menerima penghargaan dari penyelia yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan penilaian mereka sendiri akan lebih puas, akan tetapi penyeliaan yang terlalu 
ketat akan menyebabkan tingkat kepuasan yang rendah.  

Tingkat Penghargaan salah satunya ditunjukkan dengan imbalan. Imbalan merupakan 
pemberian kepada pegawai atau sesuatu yang diterima pegawai sebagai balas jasa atas prestasinya 
kepada perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan. Imbalan ekonomi biasanya diberikan dalam 
bentuk gaji, upah, tunjangan, bonus, insentif, dan lain-lain. Para ahli umumnya membagi imbalan 
menjadi 2 kelompok yaitu imbalan intrinsik dan imbalan ekstrinsik. Imbalan intrinsik adalah 
imbalan yang bersumber dari diri para pegawai sendiri seperti penyelesaian tugas, prestasi, 
otonomi, perkembangan pribadi. Sedangkan imbalan ekstrinsik adalah imbalan yang berasal dari 
luar pegawai seperti gaji dan tunjangan, interpersonal (status dan pengakuan), serta promosi 
(Brown et.al., 2015; Avolio and Gardner, 2015). Untuk lebih memfokuskan pembahasan dalam 
penelitian ini penulis hanya membahas imbalan yang bersumber dari luar atau disebut juga dengan 
imbalan ekstrinsik terutama imbalan yang berbentuk uang seperti gaji, tunjangan dan lain-lain. 
Penelitian yang menghubungkan antara imbalan terutama gaji dengan kepuasan kerja dilakukan 
oleh Parry and Proctor (2013). Hasil penelitiannya menyimpulkan terdapat hubungan positif antara 
gaji dengan prestasi kerja. Toor and Ogunlana (2018) melaporkan terdapat hubungan yang 
signifikan antara gaji dengan kepuasan kerja.  

Salah satu bentuk indikator kondisi kerja adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah suasana 
psikologis tentang perasaan menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap pekerjaan mereka 
(Avolio and Gardner, 2015). Sementara itu Porter dan Lawler dalam Bavendam, J. (2012) 
menjelaskan bahwa kepuasan kerja merupakan bangunan unidimensional, dimana seseorang 
memiliki kepuasan umum atau ketidakpuasan dengan pekerjaannya. Vroom sebagaimana dikutip 
oleh Clampitt et.al., 2012 mendefinisikan kepuasan kerja sebagai satu acuan dari orientasi yang 
efektif seseorang pegawai terhadap peranan mereka pada jabatan yang dipegangnya saat ini. Sikap 
yang positif terhadap pekerjaan secara konsepsi dapat dinyatakan sebagai kepuasan kerja dan sikap 
negatif terhadap pekerjaan sama dengan ketidakpuasan.  

Definisi ini telah mendapat dukungan dari Boal and Schultz (2017) yang menjelaskan bahwa 
kepuasan kerja sebagai perasaan seseorang pegawai mengenai pekerjaannya. Secara sederhana, job 
satisfaction dapat diartikan sebagai apa yang membuat orang-orang menginginkan dan 
menyenangi pekerjaan. Apa yang membuat mereka bahagia dalam pekerjaannya atau keluar dari 
pekerjaanya. Menurut Robin dalam Siahaan, E.E. Edison (2012) menyebutkan sumber kepuasan 
kerja terdiri atas pekerjaan yang menantang, imbalan yang sesuai, kondisi/lingkungan kerja yang 
mendukung, dan rekan kerja yang mendukung. Indra, Hary (2011) dalam penelitiannya 
menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja pegawai secara signifikan adalah 
faktor yang berhubungan dengan pekerjaan, dengan kondisi kerja, dengan teman sekerja, dengan 
pengawasan, dengan promosi jabatan dan dengan gaji. Dari keenam faktor tersebut yang paling 
dominan adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi kerja, yaitu dengan korelasi 0,6997 atau 
sebesar 69,97%. Boal and Schultz (2007)  mengungkapkan bahwa kepuasan kerja bersifat 
multidimensi dimana seseorang merasa lebih atau kurang puas dengan pekerjaannya, 
supervisornya, tempat kerjanya dan sebagainya. Porter dan Lawler seperti juga dikutip oleh 
Bavendam, J. (2012) telah membuat diagram kepuasan kerja yang menggambarkan kepuasan kerja 
sebagai respon emosional orangorang atas kondisi pekerjaannya. Kepuasan kerja bersifat 
multidimensional maka kepuasan kerja dapat mewakili sikap secara menyeluruh (kepuasan umum) 
maupun mengacu pada bagian pekerjaan seseorang. Artinya jika secara umum mencerminkan 
kepuasannya sangat tinggi tetapi dapat saja seseorang akan merasa tidak puas dengan salah satu 
atau beberapa aspek saja misalnya jadwal liburan (Davis, Keith. 2015). Konsekuensi dari kepuasan 
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kerja dapat berupa meningkat atau menurunnya prestasi kerja pegawai, pergantian pegawai 
(turnover), kemangkiran, atau pencurian (Davis, Keith,2015).  
  
Hasil Penelitian Sebelumnya   

Iwan Garniwa (2017) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Stres Kerja terhadap Motivasi 
serta dampaknya terhadap Prestasi Kerja Dosen Tetap Universitas Widyatama dengan 
menggunakan sampel sebesar 6% dari populasi, menggunakan teknik statistik analisis regresi 
berganda, menemukan bahwa stress kerja yang terdiri dari konflik kerja, beban kerja, waktu kerja, 
karakteristik tugas, dukungan kelompok dan pengaruh kepemimpinan berpengaruh secara 
signifikan terhadap motivasi kerja. Sedangkan motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja dosen.  

Eddy M dan Budhi S (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Peranan Gaya Kepemimpinan 
yang efektif dalam Upaya meningkatkan semangat dan kegairahan kerja karyawan di Toserba 
Sinar Mas Sidoarjo, telah menggunakan sampel sebesar 40% dari populasi. Teknik statistik yang 
digunakan adalah statistik deskriptif menemukan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh 
terhadap semangat dan gairah kerja karyawan.  

Budi Wiyono (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja 
terhadap prestasi kerja pegawai CPP network di Magelang menggunakan sampel sebesar 63% dari 
populasi. Teknik statistik yang digunakan adalah regresi berganda, menemukan bahwa secara 
simultan motivasi dan disiplin berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi kerja, namun secara 
parsial hanya disiplin kerja yang berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja sedangkan 
motivasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja pegawai CPP Network 
di Magelang.  

Nia Lestarianawati (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan 
terhadap Peningkatan Prestasi Kerja Pegawai Non Medis Badan Rumah Sakit Umum Daerah 45 
Kuningan telah menggunakan sampel sebanyak 91 orang. Teknik statistik yang digunakan adalah 
regresi berganda. Ada 4 variabel kepemimpinan yang digunakan yaitu exploitaive authoritative, 
benevolent authoritative, consultative, dan participative group. Hasilnya adalah participative 
group mempunyai pengaruh yang dominan terhadap prestasi kerja, sedangkan koefisien 
determinasi sebesar 0,741 yang menunjukkan bahwa sebesar 74,1% prestasi kerja dapat dijelaskan 
oleh variabel gaya kepemimpinan exploitaive authoritative, benevolent authoritative, consultative, 
dan participative group sedangkan sisanya sebesar 25,9% dijelaskan oleh faktor lain di luar model 
pada taraf signifikansi 5%.  
  
Kerangka Konseptual   

Berdasarkan literatur review dan hasil-hasil penelitian sebelumnya maka kerangka konseptual 
dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 1.  

  

 
 Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian  

  Gaya  
Kepemimpinan  

Tingkat  
Penghargaan  

Kondisi Kerja  

Prestasi Kerja  
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  Gambar di atas menunjukkan bahwa secara teoritis Gaya Kepemimpinan akan 
mempengaruhi Prestasi Kerja. Gaya kepemimpinan juga akan mempengaruhi Tingkat 
Penghargaan yang selanjutnya juga akan mempengaruhi Prestasi Kerja. Gaya Kepemimpinan 
juga akan mempengaruhi Kondisi Kerja yang seterusnya akan mempengaruhi Prestasi Kerja. 
Gaya Kepemimpinan akan mempengaruhi Tingkat Penghargaan dan Tingkat Penghargaan akan 
mempengaruhi Kondisi Kerja dan akhirnya akan mempengaruhi Prestasi Kerja.  
  
Hipotesis   

Berdasarkan permasalahan, literatur review dan kerangka konseptual, maka hipotesis dalam 
penelitian ini adalah:  
1. Diduga gaya kepemimpinan berpengaruh langsung secara signifikan terhadap prestasi kerja 

karyawan Pabrik karung Rosella Baru Surabaya   
2. Diduga Gaya Kepemimpinan berpengaruh tidaklangsung melalui Kondisi Kerja secara 

signifikan terhadap prestasi kerja karyawan Pabrik karung Rosella Baru Surabaya   
3. Diduga Gaya Kepemimpinan berpengaruh tidaklangsung melalui Tingkat Penghargaan secara 

signifikan terhadap prestasi kerja karyawan Pabrik karung Rosella Baru Surabaya   
4. Diduga Gaya Kepemimpinan berpengaruh tidaklangsung melalui Tingkat Penghargaan 

kemudian melalui Kondisi Kerja secara signifikan terhadap prestasi kerja karyawan Pabrik 
karung Rosella Baru Surabaya   

5. Diduga total pengaruh langsung dan tidak langsung gaya kepemimpinan terhadap prestasi kerja 
lebih besar dari 0.5 (50%). Tingkat signifikansi α yang digunakan adalah 10% atau 0.1.  
 

  
3. METODOLOGI PENELITIAN  

Jenis Penelitian Dan Gambaran Populasi   
Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif atau hubungan. Penelitian hubungan ini bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian hubungan mempunyai 
tingkatan tertinggi dibandingkan dengan penelitian deskriptif dan komparatif. Dengan penelitian 
ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan 
dan mengontrol suatu gejala. Gambaran populasi karyawan pada PT Rosella terdiri dari bagian 
umum dan bagian produksi. Jumlah karyawan bagian umum adalah 66 orang sedangkan bagian 
produksi 164 orang. Total karyawan adalah 230 orang.  
  
Teknik Pengambilan Sampel   

Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
Proportionate Stratified Random Sampling. Teknik digunakan bila populasi mempunyai anggota 
atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proportional. Dalam penelitian ini terdapat 2 
unsur karyawan yaitu bagian produksi dan bagian umum. Jumlah sampel yang diambil sebesar 
20% (Sugiyono, 2006) atau sebesar 46 orang. Sehingga untuk bagian umum sebesar (66/230) x 46 
= 13 orang sedangkan bagian produksi sebesar (164/230)x46=33. Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan kuesioner berdasarkan identifikasi variabel.  
  
Identifikasi Variabel   

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4 buah yaitu Gaya Kepemimpinan, 
Tingkat Penghargaan, Kondisi Kerja dan Prestasi Kerja. Adapun indikator masing-masing variabel 
adalah sebagai berikut:  
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• Variabel Gaya Kepemimpinan:  
1. Pemotivasi  
2. Pengatur  
3. Pemecah masalah  

• Variabel Penghargaan:  
1. Material 2. Non Material  

• Kondisi Kerja:  
1. Tempat Kerja  
2. Promosi  

• Prestasi Kerja:  
1. Kualitas Pekerjaan  
2. Inisiatif  

  
Teknik Analisis Data   

Teknik analisis data dalam penelitian ini, menggunakan analisis jalur yang terdiri atas pengaruh 
langsung dan tidak langsung. Untuk mendapatkan nilai pengaruh langsung dan tidak langsung 
digunakan analisis regresi dengan variabel intervening. Variabel intervening merupakan variabel 
antara atau mediating, yang berfungsi memediasi hubungan antara variabel independen dengan 
variabel dependen. Dalam penelitian ini parameter hubungan Gaya Kepemimpinan, Tingkat 
Penghargaan, Kondisi Kerja dan Prestasi Kerja akan ditunjukkan pada Gambar 2.  

  

 
  

Gambar 2. Parameter Hubungan antar Variabel  
  
Pengaruh Langsung   

Pengaruh Langsung dalam analisis jalur ini ditunjukkan oleh parameter p1, dapat dilihat pada 
Gambar 3.   

Nilai p1 merupakan nilai Standardize Coefficients (Beta) yang didapatkan dari hasil regresi 
Gaya Kepemimpinan, Tingkat Penghargaan dan Kondisi Kerja terhadap Prestasi Kerja. Nilai beta 
yang diambil adalah beta Gaya Kepemimpinan terhadap Prestasi Kerja.   
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Gambar 3. Parameter Pengaruh Langsung Gaya Kepemimpinan ke Prestasi Kerja  
 
 Pengaruh Tidak Langsung   

Pengaruh tidak langsung dalam analisis jalur ini ada 3 buah ditunjukkan oleh parameter p2, p3, 
p4, p5 dan p6 sebagaimana terlihat pada Gambar 4.  
  

 
  
Gambar 4. Parameter Pengaruh Tidak Langsung Gaya Kepemimpinan ke Prestasi Kerja  
  

Nilai parameter p2, p3, p4, p5 dan p6 merupakan nilai Standardize Coefficients (Beta) yang 
didapatkan dari hasil regresi pertama yaitu Gaya Kepemimpinan terhadap Tingkat Penghargaan. 
Regresi kedua yaitu Gaya Kepemimpinan dan Tingkat Penghargaan terhadap Kondisi Kerja dan 
regresi ketiga yaitu Gaya Kepemimpinan, Tingkat Penghargaan dan Kondisi Kerja terhadap 
Prestasi Kerja. nilai p3 adalah parameter Beta untuk Tingkat Penghargaan terhadap Prestasi Kerja 
, nilai p6 adalah parameter Beta untuk Kondisi Kerja terhadap Prestasi Kerja. p2 adalah parameter 
Beta untuk gaya kepemimpinan terhadap tingkat penghargaan, p4 adalah parameter Beta untuk 
tingkat penghargan terhadap kondisi kerja, dan p5 adalah parameter Beta untuk gaya 
kepemimpinan terhadap kondisi kerja.  

Pengaruh tidak langsung pertama: Gaya Kepemimpinan ke Prestasi Kerja melalui Tingkat 
Penghargaan adalah p2 x p3.   

Pengaruh tidak langsung kedua: Gaya Kepemimpinan ke Prestasi Kerja melalui Kondisi Kerja 
adalah p5 x p6.  

Pengaruh tidak langsung ketiga: Gaya Kepemimpinan ke Prestasi Kerja melalui Tingkat 
Penghargaan dan melalui Kondisi Kerja adalah p2 x p4 x p6.  
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

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

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

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

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

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

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

variabel Gaya Kepemimpinan terhadap Prestasi Kerja. Perhitungan pengaruh total adalah sebagai 
berikut:  
- Pengaruh Langsung Gaya Kepemimpinan ke  
 Prestasi Kerja   = p1  
- Pengaruh tidak langsung pertama  = p2 x p3 -  Pengaruh tidak langsung kedua   = p5 x 
p6  
- Pengaruh tidak langsung ketiga   = p2 x p4 x p6  
------------------------------------------------------------------   
Pengaruh Total =  p1 + (p2 x p3) + (p5 x p6) + (p2 x p4 x p6)  
  
Kesalahan Regresi (e)   

Kesalahan Regresi dalam analisis jalur ini adalah e1 hasil dari regresi pertama, e2 hasil dari 
regresi kedua dan e3 hasil dari regresi ketiga. Besarnya nilai e adalah akar dari (1-R2) dari masing-
masing regresi. Kesalahan regresi menunjukkan berapa prosen variasi variabel tergantung yang 
tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya.  
  

 
4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN   

Analisis Hasil Pengolahan Data   
Ada empat variabel yang ingin dilihat dalam analisis jalur ini yaitu Gaya Kepemimpinan, 

Tingkat Penghargaan, Kondisi Kerja dan Prestasi Kerja. Ada sembilan parameter jalur yang ingin 
diketahui yaitup1 sampai dengan p6 dan 3 parameter kesalahan yaitu e1 sampai dengan e3 
sebagaimana pada gambar 5. Untuk mendapatkan nilai parameter-parameter tersebut, diperlukan 
3 buah regresi yaitu pertama adalah Gaya Kepemimpinan terhadap Tingkat Penghargaan, kedua 
adalah Gaya Kepemimpinan dan Tingkat Penghargaan terhadap Kondisi Kerja kemudian yang 
ketiga adalah Gaya Kepemimpinan, Tingkat Penghargaan dan Kondisi Kerja terhadap Prestasi 
Kerja. Analisis jalur dengan menggunakan 3 buah regresi tersebut akan menghasilkan pengaruh 
langsung dan pengaruh tidak langsung dari variabel Gaya Kepemimpinan, Tingkat Penghargaan 
dan Kondisi Kerja tehadap Prestasi Kerja. Pengaruh total adalah jumlah dari pengaruh langsung 
dan tidak langsung.  
  
Pengaruh Langsung   

Pengaruh Langsung dalam analisis jalur ini ditunjukkan oleh parameter p1, dapat dilihat pada 
gambar 5.  
  

 
Gambar 5. Parameter Pengaruh Langsung Gaya Kepemimpinan ke Prestasi Kerja  
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Nilai p1 merupakan nilai Standardize Coefficients (Beta) yang didapatkan yaitu Gaya  
Kepemimpinan, Tingkat Penghargaan, dan Kondisi Kerja terhadap Prestasi Kerja yang 
ditunjukkan pada Tabel 1.  
  
Tabel 1.  Koefisien Regresi Gaya Kepemimpinan, Tingkat  Penghargaan,  dan 

 Kondisi Kerja terhadap Prestasi Kerja  
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardi zed 
Coefficien ts t Sig. 

B Std. Error Beta   
1 (Constant) 
   Gaya Kepemimpin 
   Tingkat Pengharg 
   Kondisi Kerja 

7,861 
4,57E-02 a

 ,460 
,374 

4,678 ,154 
,212 
,218 

-,048 
,338 
,330 

1,680 -
,296 
2,167 

1,717 

,100 
,769 
,036 
,093 

a. Dependent Variable: Prestasi Kerja    
 
Dari Tabel 1 tersebut dapat dilihat bahwa nilai p1 adalah parameter Beta untuk Gaya 
Kepemimpinan terhadap Prestasi Kerja yaitu -0,048, dengan tingkat signifikansi 0,76 atau lebih 
besar dari 0,1 sehingga pengaruhnya adalah tidak signifikan.  
  
Pengaruh Tidak Langsung  

Pengaruh tidak langsung dalam analisis jalur ini ada 3 buah ditunjukkan oleh parameter p2, p3, 
p4, p5 dan p6 sebagaimana terlihat pada Gambar 6.  

 

 
  
Gambar 6. Parameter Pengaruh Tidak Langsung Gaya Kepemimpinan ke Prestasi Kerja  
  

Nilai parameter p2, p3, p4, p5 dan p6 merupakan nilai Standardize Coefficients (Beta) yang 
didapatkan dari hasil regresi pertama, kedua dan ketiga. Hasil koefisien dari regresi pertama yaitu 
Gaya Kepemimpinan terhadap Tingkat Penghargaan ditunjukkan pada Tabel 2.  
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Tabel 2.  Koefisien Regresi Gaya Kepemimpinan terhadap Penghargaan  

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardi zed 
Coefficien ts 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 

Gaya Kepemimpin 
18,214 

,143 
2,900 ,102 

,206 
6,281 
1,394 

,000 
,170 

a. Dependent Variable: Tingkat Penghargaan   
  
Dari Tabel 2 tersebut dapat dilihat bahwa nilai p2 adalah parameter Beta untuk Gaya 

Kepemimpinan terhadap Tingkat Penghargaan yaitu 0,206 dengan tingkat signifikansi 0,17 atau 
lebih besar dari 0,1 sehingga pengaruhnya adalah tidak signifikan.  

Hasil koefisien dari regresi kedua yaitu Gaya Kepemimpinan dan Tingkat Penghargaan 
terhadap Kondisi Kerja ditunjukkan pada Tabel 3.  
  

Tabel 3. Koefisien Regresi Gaya Kepemimpinan, Tingkat 
Penghargaan terhadaKondisi Kerja 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardi zed 
Coefficien ts 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 

Gaya Kepemimpin 
Tingkat Pengharga 

,904 a 
,430 
,541 

3,270 ,086 
,123 

,515 
,451 

,276 5,012 
4,384 

,784 
,000 
,000 

a. Dependent Variable: Kondisi Kerja    
 

  
Dari Tabel 3 tersebut dapat dilihat bahwa nilai p4 adalah parameter Beta untuk Tingkat 

Penghargaan terhadap Kondisi Kerja yaitu 0,451 dengan tingkat signifikansi 0,00 atau lebih kecil 
dari 0,1 sehingga pengaruhnya adalah signifikan. Selanjutnya nilai p5 adalah parameter Beta untuk 
Gaya Kepemimpinan terhadap Kondisi Kerja yaitu 0,515 dengan tingkat signifikansi 0,00 atau 
lebih kecil dari 0,1 sehingga pengaruhnya adalah signifikan.  

Hasil koefisien dari regresi ketiga yaitu Gaya Kepemimpinan, Tingkat Penghargaan dan 
Kondisi  
Kerja terhadap Prestasi Kerja ditunjukkan pada Tabel 4.  
  
Tabel 4.  Koefisien Regresi Gaya Kepemimpinan, Tingkat Penghargaan dan  Kondisi Kerja 

terhadap Prestasi Kerja 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardi zed 
Coefficien ts 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 

Gaya Kepemimpina 
Tingkat Penghargaa 

     Kondisi Kerja 

7,861 n4, 
57E-02 , 

460 
,374 

4,678 ,154 
,212 
,218 -,048 ,338 

,330 

1,680 -
,296 2,167 
1,717 

,100 
,769 
,036 
,093 

a. Dependent Variable: Prestasi Kerja 
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Dari Tabel 4 tersebut dapat dilihat bahwa nilai p3 adalah parameter Beta untuk Tingkat 
Penghargaan terhadap Prestasi Kerja yaitu 0,338, dengan tingkat signifikansi 0,036 atau lebih kecil 
dari 0,1 sehingga pengaruhnya adalah signifikan. Selanjutnya nilai p6 adalah parameter Beta untuk 
Kondisi Kerja terhadap Prestasi Kerja yaitu 0,330, dengan tingkat signifikansi 0,093 atau lebih 
kecil dari 0,1 sehingga pengaruhnya adalah signifikan.  
  
Pengaruh tidak langsung pertama:  

Gaya Kepemimpinan ke Prestasi Kerja melalui Tingkat Penghargaan, nilainya adalah: p2 x p3 
= 0,206 x 0,338 = 0,069  
  
Pengaruh tidak langsung kedua:  

Gaya Kepemimpinan ke Prestasi Kerja melalui Kondisi Kerja, nilainya adalah:  
P5 x p6 = 0,515 x 0,33= 0,169  
 Pengaruh tidak langsung ketiga:  

Gaya Kepemimpinan ke Prestasi Kerja melalui Tingkat Penghargaan dan melalui Kondisi 
Kerja, nilainya adalah:  
P2 x p4 x p6 = 0,206 x 0,451 x 0,33= 0,031  
  
Pengaruh Total   

Pengaruh total merupakan penjumlahan dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung 
variabel Gaya Kepemimpinan terhadap Prestasi Kerja. Perhitungan pengaruh total adalah sebagai 
berikut:   
- Pengaruh Langsung Gaya Kepemimpinan ke Prestasi Kerja                 = - 0,048  
- Pengaruh tidak langsung pertama   = 0,069 -  Pengaruh tidak langsung kedua   = 0,169 -  

Pengaruh tidak langsung ketiga  = 0,031  
------------------------------------------------------------------   
Pengaruh total    = 0,221  
  

Pengaruh total adalah sebesar 0,221 adalah relatif kecil, sehingga ada variabel lain yang dapat 
mempengaruhi Prestasi Kerja seperti motivasi, kesesuaian antara pendidikan dan jenis pekerjaan 
dan lain lain perlu dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya.  
  
Kesalahan Regresi (e)  

Kesalahan Regresi dalam analisis jalur ini adalah e1 hasil dari regresi pertama, e2 hasil dari 
regresi kedua dan e3 hasil dari regresi ketiga. Besarnya nilai e adalah akar dari (1-R2) dari masing-
masing regresi.  

Nilai R2 dari regresi pertama yaitu Gaya Kepemimpinan terhadap Tingkat Penghargaan dapat 
dilihat pada Model Summary untuk regresi tersebut, ditunjukkan pada Tabel 5.  
  
Tabel 5. Model Summary Regresi Gaya Kepemimpinan terhadap Tingkat Penghargaan  

Model R 
R 
Square 

Adjusted 
R Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

1 ,206a ,042 ,021 1,88 
a. Predictors: (Constant), Gaya Kepemimpinan 
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Nilai R2 adalah 0,042 sehingga nilai e1 adalah akar dari (1-0,042) atau sama dengan 0,97. 
Artinya bahwa jumlah variance yang tidak dapat dijelaskan oleh Gaya Kepemimpinan terhadap 
variasi Tingkat Penghargaan adalah sebesar 97%.  Nilai R2 dari regresi kedua yaitu Gaya 
Kepemimpinan dan Tingkat Penghargaan terhadap Kondisi Kerja dapat dilihat pada Model 
Summary untuk regresi tersebut, ditunjukkan pada Tabel 6.  

 
Tabel 6. Model Summary regresi Gaya Kepemimpinan dan Tingkat Penghargaan terhadap 

Kondisi Kerja 
  

Model R 
R 
Square 

Adjusted 
R Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

1 ,751a ,565 ,544 1,54 
a. Predictors: (Constant), Tingkat 

Penghargaan, Gaya Kepemimpinan 
  

Nilai R2 adalah 0,565 sehingga nilai e2 adalah akar dari (1-0,565) atau sama dengan 0,65. 
Artinya bahwa jumlah variance yang tidak dapat dijelaskan oleh Gaya Kepemimpinan dan 
Tingkat Penghargaan terhadap variasi Kondisi Kerja adalah sebesar 65%.   

Nilai R2 dari regresi ketiga yaitu Gaya Kepemimpinan, Tingkat Penghargaan dan Kondisi 
Kerja terhadap Prestasi Kerja dapat dilihat pada Model Summary untuk regresi tersebut, 
ditunjukkan pada Tabel 7.  
  
Tabel 7.Model Summary regresi Gaya Kepemimpinan dan Tingkat Penghargaan dan 

Kondisi Kerja terhadap Prestasi Kerja  
Model Summary 

Model R 
R 
Square 

Adjusted 
R Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

1 ,569a ,324 ,275 2,20 
a. Predictors: (Constant), Kondisi Kerja, Tingkat 

Penghargaan, Gaya Kepemimpinan   
  
Nilai R2 adalah 0,324 sehingga nilai e2 adalah akar dari (1-0,324) atau sama dengan 0,82. 

Artinya bahwa jumlah variance yang tidak dapat dijelaskan oleh Gaya Kepemimpinan dan Tingkat 
Penghargaan terhadap variasi Kondisi Kerja adalah sebesar 82%.   
  
Perbandingan dengan hasil penelitian sebelumnya   

Ada 4 penelitian sebelumnya yang akan dibandingkan dengan hasil penelitian ini, yaitu dengan 
penelitian Iwan Garniwa (2017), Eddy M dan Budi S (2000), Budi Wiyono (2015) dan Nia 
Lestarianawati (205).  

Persamaan dengan penelitian Iwan Garniwa (2017) adalah variabel tergantung yang digunakan 
yaitu Prestasi Kerja, sedangkan objek penelitian berbeda yaitu dunia pendidikan sedangkan 
penelitian ini adalah bidang industri. Variabel bebas yang digunakan berbeda yaitu stress kerja, 
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namun salah satu indikatornya adalah sama yaitu kepemimpinan. Hasilnya juga relatif berbeda, 
dalam penelitian ini gaya kepemimpinan pengaruhnya relatif kecil terhadap prestasi kerja 
sedangkan dalam penelitian Iwan Garniwa (2017) menemukan bahwa kepemimpinan mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap prestasi kerja. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
pengaruh kepemimpinan di dunia pendidikan swasta dan industri BUMN adalah berbeda.  

Persamaan dengan penelitian Eddy M dan Budhi S (2015) adalah pada variabel bebasnya yaitu 
Gaya Kepemimpinan, sedangkan variabel tidak bebasnya berbeda namun mempunyai maksud 
yang sama yaitu Semangat dan Kegairahan kerja sedangkan dalam penelitian ini adalah Prestasi 
Kerja. Objek penelitian juga berbeda, dalam penelitian ini adalah industri BUMN sedangkan dalam 
penelitian Eddy M dan Budhi S (2015) adalah perdagangan swasta. Hasilnya juga berbeda, dalam 
penelitian ini, pengaruh kepemimpinan relatif kecil terhadap prestasi kerja, sedangkan dalam 
penelitian Eddy M dan Budhi S (2015) kepemimpinan mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
semangat dan gairah kerja karyawan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh 
kepemimpinan di dunia perdagangan swasta dan industri BUMN adalah berbeda.  

Persamaan dengan penelitian Budi Wiyono (2015) adalah pada variabel tergantung yang 
digunakan yaitu prestasi kerja sedangkan variabel bebasnya berbeda. Dalam penelitian ini adalah 
gaya kepemimpinan, tingkat penghargaan dan kondisi kerja sedangkan dalam Budi Wiyono (2015) 
adalah motivasi dan disiplin kerja. Perbedaan lainnya terletak pada metodologi yang digunakan, 
dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur sedangkan dalam penelitian Budi Wiyono (2015) 
menggunakan analisis regresi berganda. Objek penelitian juga berbeda pada penelitian ini industri 
BUMN sedangkan dalam penelitian Budi Wiyono (2015) pada bidang jasa jaringan komputer.  

Persamaan dengan penelitian Nia Lestarianawati (2017) adalah pada variabel tergantung dan 
variabel bebasnya. Perbedaannya pada indikatornya, pada penelitian ini gaya kepemimpinan terdiri 
dari 3 indikator yaitu pemotivasi, pengontrol dan pemecah masalah sedangkan pada penelitian Nia 
Lestarianawati (2017) kepemimpinan mempunyai 4 indikator yaitu exploitaive authoritative, 
benevolent authoritative, consultative, dan participative group. Perbedaan lain adalah pada teknik 
statistik yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan analisis jalur sedangkan pada penelitian 
Nia Lestarianawati (2017) menggunakan analisis regresi berganda. Hasilnya ada perbedaan, pada 
penelitian ini kepemimpinan mempunyai pengaruh yang relatif kecil terhadap prestasi kerja 
sedangkan pada Nia Lestarianawati (2017) kepemimpinan pada indikator participative group 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap prestasi kerja. Objek penelitian juga berbeda pada 
penelitian ini adalah industri BUMN sedangkan pada Nia Lestarianawati (2017) adalah rumah sakit 
pemerintah.  
 

5. KESIMPULAN  
Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat 

diambil beberapa simpulan sebagai berikut:  
− Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa diduga gaya kepemimpinan berpengaruh langsung 

secara signifikan terhadap prestasi kerja karyawan Pabrik karung Rosella Baru Surabaya tidak 
diterima.  

− Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa diduga Gaya Kepemimpinan berpengaruh 
tidaklangsung melalui Kondisi Kerja secara signifikan terhadap prestasi kerja karyawan Pabrik 
karung Rosella Baru Surabaya diterima.  

− Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa diduga Gaya Kepemimpinan berpengaruh 
tidaklangsung melalui Tingkat Penghargaan secara signifikan terhadap prestasi kerja karyawan 
Pabrik karung Rosella Baru Surabaya tidak diterima.  
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

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

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

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

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

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

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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− Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa diduga Gaya Kepemimpinan berpengaruh 
tidaklangsung melalui Tingkat Penghargaan kemudian melalui Kondisi Kerja secara signifikan 
terhadap prestasi kerja karyawan Pabrik karung Rosella Baru Surabaya tidak diterima.  

− Hipotesis kelima yang menyatakan bahwa diduga total pengaruh langsung dan tidak langsung 
gaya kepemimpinan terhadap prestasi kerja lebih besar dari 0.5 (50%) tidak diterima.  

− Hipotesis keenam adalah hasil akhir dari analisis jalur yang merupakan penjumlahan pengaruh 
langsung dan tidak langsung terhadap prestasi kerja di Pabrik Karung Rosella Baru. Pengaruh 
total yang diperoleh adalah sebesar 0.221 atau 22,1%. Hasil ini menunjukkan bahwa Gaya 
Kepemimpinan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi kerja karyawan.   

  
Hal tersebut disebabkan karena banyak kendala atau masalah yang sejak belum berdirinya 

PTPN XI dimana disini adalah pabrik karung Rosella. Kondisi pabrik karung Rosella yang tidak 
bisa dihilangkan karena sudah berdiri sejak tahun 1910 dikarenakan kondisi pabrik sejak berdirinya 
merupakan pabrik pertama yang dimiliki oleh PTPN XI sehingga sulit dipindahkan dikarenakan 
juga kebijakan kantor pusat untuk memindahkan pabrik tersebut yang sudah sekian lama berdiri di 
pusat kota. Masalah tersebut yaitu lokasi bahan baku produksi dan pengolahannya berada diluar 
kotasedangkan bahan pembungkusnya yaitu karung plastik (Rosella) berada didalam kota sehingga 
menimbulkan beaya yang lebih besar dibandingkan dengan bahan utamanya (gula). Masalah utama 
perusahaan adalah pada infrastruktur yang tidak mendukung proses kegiatan produksi yang efisien. 
Dampaknya adalah Gaya Kepemimpinan kurang berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi 
kerja karyawan.   
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