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

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

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

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

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

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

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

Turnover, Current Ratio Dan Price Earning Ratio Terhadap Harga Saham. Data yang telah 
digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Keuangan Publikasi Kuartal dari website 
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk Periode 2010-2019. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah regresi linier berganda dengan melibatkan uji asumsi klasik, dilanjutkan dengan 
signifikansi secara parsial dengan menggunakan uji hipotesis yaitu uji t sedangkan untuk 
mengetahui secara bersama-sama digunakan uji f tingkat signifikansi yaitu sebesar 5%. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel NPM, TATO, dan PER berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap harga saham. Begitu pula dengan variabel CR berpengaruh negatif 
dan tidak signifikan terhadap harga saham. Secara simultan variabel NPM, TATO, CR dan PER 
berpengaruh terhadap harga saham. Nilai adjusted R-squared dalam penelitian ini sebesar 0,544 
yang artinya kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat sebesar 
54,4% sedangkan sisanya sebesar 45,6% dijelaskan oleh variabel bebas lain diluar model. 

 
Kata kunci : Net Profit Margin (NPM), Total Asset Turnover (TATO), Current Ratio (CR), Price              

Earning Ratio (PER) dan Harga Saham 
 
 

1. PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah 

Telekomunikasi merupakan salah satu bidang yang memiliki peranan penting pada 
kehidupan manusia. Dengan telekomunikasi, orang saling bertukar informasi satu dengan yang 
lainnya. Pada era globalisasi, perkembangan teknologi komunikasi semakin pesat membuat 
masyarakat semakin terbuka akan informasi terbaru setiap harinya. Mengutip dari data yang 
disajikan Badan Pusat Statistik (BPS) lima tahun terakhir, penggunaan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) oleh rumah tangga di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat. 
Persentase penduduk yang menggunakan telepon selular terus mengalami peningkatan, hingga 
pada tahun 2018 mencapai 62,41 persen. Pertumbuhan penggunaan telepon selular ini diikuti 
pula oleh pertumbuhan kepemilikan komputer dan kepemilikan akses internet dalam rumah 
tangga yang mencapai angka 20,05 persen untuk kepemilikan komputer dan 66,22 persen untuk 
kepemilikan akses internet dalam rumah tangga (www.bps.go.id). 

Pasar modal juga memiliki peranan yang sangat penting di dalam kegiatan perekonomian 
suatu negara. Pasar modal adalah tempat berbagai pihak, khususnya perusahaan menjual saham 
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(stock) dan obligasi (bond), dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan 
dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat modal perusahaan (Fahmi, 
2012:52).  

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 

1) Apakah Net Profit Margin (NPM) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada 
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. periode 2010-2019 per kuartal? 

2) Apakah Total Asset Turnover (TATO) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham 
pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. periode 2010-2019 per kuartal? 

3) Apakah Current Ratio (CR) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada PT 
Telekomunikasi Indonesia, Tbk. periode 2010-2019 per kuartal? 

4) Apakah Price Earning Ratio (PER) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada 
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. periode 2010-2019 per kuartal? 

5) Apakah Net Profit Margin (NPM), Total Asset Turnover (TATO), Current Ratio (CR), 
dan Price Earning Ratio (PER) berpengaruh secara simultan terhadap Harga Saham 
pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. periode 2010-2019 per kuartal? 
 

 
2. LANDASAN TEORI 

Pasar Modal 
 Pasar modal hakikatnya adalah suatu kegiatan yang mempertemukan penjual dan pembeli. 
Tempat penawaran atau penjualan dana ini dilaksanakan dalam satu lembaga resmi yang disebut 
bursa efek. Bursa yaitu tempat dimana bertemunya penjual dan pembeli efek. Bursa Efek 
Indonesia merupakan lembaga penyedia instrumen yang diperjualbelikan yang ada di Indonesia. 
Umumnya yang termasuk pihak penawar yaitu perusahaan go public termasuk diantaranya 9 
sektor industri yang telah ditetapkan oleh BEI. Sedangkan, yang termasuk pihak pembeli adalah 
pengusaha, pemerintah atau daerah. Fungsi bursa efek antara lain adalah menjaga rutinitas pasar 
serta menciptakan harga efek yang wajar melalui mekanisme permintaan dan penawaran 
(Tjiptono dan Hendy, 2006:2). 
 
Manfaat Pasar Modal 

Menurut Hadi (2013:14) sebagai wadah yang terorganisir berdasarkan Undang-Undang 
untuk mempertemukan antara investor sebagai pihak yang surplus dana untuk berinvestasi dalam 
instrument keuangan jangka panjang, pasar modal memiliki manfaat antara lain : 
1) Menyedikan sumber pembayaran (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus 

memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. 
2) Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan resiko yang bisa 

diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi. 
3) Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek, 

keterbukaan dan profesionalisme, menciptakan iklim berusaha yang sehat. 
4) Menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik 
5) Memberikan akses control social. 
6) Menyediakan leading indicator bagi trend ekonomi negara. 
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Jenis-jenis Pasar Modal  
Menurut Samsul (2016:43), pasar modal digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu : 

1) Pasar Perdana (Primary Market) 
2) Pasar Sekunder (Secondary Market) 
3) Pasar Ketiga (Third Market) 
4)  Pasar Keempat (Fourth Market) 
 
Instrumen Pasar Modal 

Dalam pasar modal, banyak terdapat instrumen yang ditawarkan, antara lain saham, 
obligasi, reksadana, dan lain-lain. Setiap instrumen memiliki karakteristik, keuntungan dan risiko 
yang berbeda-beda. Berikut jenis-jenis instrumen keuangan menurut Martalena dan Malinda 
(2011:12): 
1) Saham (Stock) 
2) Obligasi (Bond) 
3) Right Issue 
4) Waran 
5) Reksadana 
 
Saham 
Saham adalah surat bukti tanda kepemilikan perusahaan dimana pemiliknya disebut dengan 
pemegang saham (shareholder atau stockholder). Saham juga disebut dengan tanda penyertaan 
modal dari pihak yang kelebihan dana (investor) terhadap pihak yang memerlukan dana 
(sumber). Menurut Tandelilin (2010:32) saham merupakan surat bukti kepemilikan atas aset-aset 
perusahaan yang menerbitkan saham.  
 
Harga Saham 
 Menurut Azis (2015:80), harga saham didefinisikan sebagai “Harga pada pasar riil, 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 adalah harga 
penutupannya”. Adapun menurut Darmadji & Fakhrudin (2012:102), mendefinisikan Harga 
Saham sebagai berikut: “Harga yang terjadi di bursa pada waktu tertentu. Harga saham bisa 
berubah naik atau pun turun dalam hitungan waktu yang begitu cepat. Ia dapat berubah dalam 
hitungan menit bahkan dapat berubah dalam hitungan detik. Hal tersebut dimungkinkan karena 
tergantung dengan permintaan dan penawaran antara pembeli saham dengan penjual saham.”  
 
Jenis-jenis Harga Saham 

Investor dan calon investor harus mengetahui harga dari suatu saham yang 
diperjualbelikan dalam Bursa Efek Indonesia. Harga Saham selalu berubah-ubah sesuai dengan 
permintaan dan penawaran pelaku pasar di Bursa. Menurut Hidayat (2010:103), Harga Saham 
dapat dibedakan menjadi : 
1) Harga Nominal 
2) Harga Perdana 
3) Harga Pembukaan (Opening Price) 
4) Harga Pasar (Market Price) 
5) Harga Penutupan (Closing Price) 
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Laporan Keuangan 
Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan 

sebagai alat, untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan 
pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut (Munawir, 
2010:2) 

Sedangkan menurut PSAK No. 1 (2015:1) Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur 
dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu emiten. Laporan ini menampilkan sejarah entitas 
yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses 
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Tujuan Laporan Keuangan 
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Setiap laporan keuangan yang disusun pasti memiliki keterbatasan tertentu. Menurut 
Kasmir (2016:16) ada beberapa keterbatasan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan, yaitu:  
1) Pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejara (historis), dimana data-data 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. 

 
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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Analisis Rasio Keuangan 
 Menurut Kasmir (2015:104) Rasio Keuangan merupakan kegiatan membandingkan 
angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka 
lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu 
laporan keuangan atau antar kompenen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian angka 
yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. 
 Maka dapat diambil kesimpulan analisis Rasio Keuangan merupakan hubungan antara 
satu jumlah dengan jumlah lainnya, dimana perbandingan tersebut dapat memberikan gambaran 
relative tentang kondisi keuangan dan prestasi suatu perusahaan. 
 
Jenis - Jenis Rasio Keuangan 

Menurut Harahap (2010:301), rasio keuangan yang sering digunakan adalah: 
1) Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. 
2) Rasio solvabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajiban apabila perusahaan 
dilikuidasi. 

3) Rasio rentabilitas/profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 
dalam menghasilkan laba. 

4) Rasio leverage adalah rasio yang melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau 
pihak luar. 

5) Rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan 
dalam menjalankan operasinya. 

6) Rasio pertumbuhan adalah rasio yang menggambarkan persentase kenaikan 
penjualan/pendapatan tahun ini disbanding dengan tahun lalu. 

7) Penilaian pasar (Market based ratio) adalah rasio yang menggambarkan situasi/keadaan 
prestasi perusahaan di pasar modal. 

8) Rasio produktivitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat produktivitas dari unit atau 
kegiatan yang dinilai. 

Dalam penelitian ini ada 4 (empat) rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur 
kinerja perusahaan yaitu Net Profit Margin (NPM), Total Asset Turn Over (TATO), Current Ratio 
(CR), dan Price Earning Ratio (PER). 

 
Net Profit Margin (NPM) 
Rumus untuk mencari Net Profit Margin sebagai berikut (Kasmir, 2016:196) : 
 
 

 
 
 

Total Asset Turnover (TATO)  
Rumus untuk mencari Total Asset Turnover sebagai berikut (Kasmir, 2016:286): 
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Current Ratio (CR)  
Rumus untuk mencari Current Ratio atau rasio lancar dapat digunakan adalah sebagai 

berikut (Munawir, 2010 : 72). 
 
 
 
 

 
Price Earning Ratio (PER)  

Rumus untuk mencari Price Earning Ratio (PER) adalah sebagai berikut (Brighan dan 
Houston, 2010:150) 

 
 

 
 

 
 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan pustaka, maka dapat dirumuskan kerangka 
pemikiran penelitian sebagai berikut: 

Gambar 1 
Model Kerangka Pemikiran 
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Sugiyono (2017:63) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 
rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat 
pernyataan. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, 
penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut 
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Pengaruh Net Profit Margin (NPM) Terhadap Harga Saham 
Ha1 : Net Profit Margin (NPM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Harga Saham       

pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. periode 2010 – 2019 per kuartal. 
Pengaruh Total Asset Turnover (TATO) Terhadap Harga Saham 

Ha2 : Total Asset Turnover (TATO) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Harga Saham 
pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. periode 2010 – 2019 per kuartal. 

Pengaruh Current Ratio (CR) Terhadap Harga Saham 
Ha3 : Current Ratio (CR) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Harga Saham pada 

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. periode 2010 – 2019 per kuartal. 
Pengaruh Price Earning Per Share (PER) Terhadap Harga Saham 

Ha4 : Price Earning Ratio (PER) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Harga Saham 
pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. periode 2010 – 2019 per kuartal.  

Pengaruh Net Profit Margin (NPM), Total Asset Turnover (TATO), Current Ratio (CR), dan 
Price Earning Ratio (PER) Secara Simultan Terhadap Harga Saham 

Ha5 : Net Profit Margin (NPM), Total Asset Turnover (TATO), Current Ratio (CR), dan Price 
Earning Ratio (PER) memiliki pengaruh secara simultan terhadap Harga Saham pada PT. 
Telekomunikasi Indonesia Tbk. periode 2010 – 2019 per kuartal. 

  
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Analisis Data 
 Hasil statistic deskriptif pada tabel Menunjukkan nilai rata – rata dan standar deviasi 
masing – masing variabel, baik variabel independen maupun dependen yang dihitung 
berdasarkan data secara keseluruhan. Berikut data statistic deskriptif dalam penelitian ini: 

Tabel 1 
Analisis Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Harga saham 40 1404.00 4680.00 2860.8000 1082.92676 
NPM 40 16.74 30.22 23.3383 2.90003 
TATO 40 .04 .23 .1060 .04914 
CR 40 57.56 148.22 105.8597 20.83648 
PER 40 1.84 52.89 18.0395 14.50062 
Valid N (listwise) 40     
Sumber:output SPSS 23 (data diolah) 

 
Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan bahwa jumlah sampel sebanyak 40 data penelitian. 

Adapun statistik deskriptif yang telah diolah adalah sebagai berikut: 
1) Variabel Harga Saham memiliki nilai minimum sebesar 1.404 , nilai maximum 4.680 nilai 

rata-rata sebesar 2.860,80 dengan standar deviasi 1082,92676. 
2) Variabel Net Profit Margin (NPM) memiliki nilai minimum sebesar 16,74 dan nilai maximum 

30,22, nilai rata-rata sebesar 23,3383 dengan standar deviasi 2,90003. 
3) Variabel Total Assets Turnover (TATO) memiliki nilai minimum sebesar 0,04 , nilai 

maximum 0,23 , nilai rata-rata sebesar 0,1060 dengan standar deviasi 0, 04914. 
4) Variabel Current Ratio (CR) memiliki nilai minimum sebesar 57,56 , nilai maximum 148,22 , 

nilai rata-rata sebesar 105,8597 dengan standar deviasi 20,83648. 
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5) Variabel memiliki Price Earning Ratio (PER) nilai minimum sebesar 1,84, nilai maximum 
52,89, nilai rata-rata sebesar 18,0395 dengan standar deviasi 14,50062. 
 

Hasil Uji Normalitas 
  Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variebel terikat dan 
variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model distribusi yang baik 
adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Hasil uji normalitas secara grafik 
probability plot dengan menggunakan SPSS versi 23 untuk variabel Harga Saham ditunjukkan 
dengan grafik dibawah ini. 
 

Gambar 2 
Hasil Uji Normalitas 

 
Sumber:output SPSS 23 (data diolah) 
 

Berdasarkan tampilan gambar 2 Normal P-Plot gambar dapat disimpulkan bahwa pola 
grafik normal terlihat dari titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya 
mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan grafik normal P-Plot, menunjukan bahwa model 
regresi layak dipakai dalam penelitian. 

 
Hasil Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor 
(VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh 
variabel bebas lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak 
dapat dijelaskan oleh variabel lainnya. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya 
masalah multikolinearitas. Nilai yang umum dipakai adalah nilai Tolerance diatas 0,10 atau sama 
dengan nilai VIF dibawah dibawah ini. 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Tabel 2 
Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 2035.635 1115.096  2.826 .006   
NPM 173.294 55.411 .464 3.127 .004 .531 1.883 
TATO 126.823 2917.386 .576 4.353 .000 .667 1.498 
CR -15.429 8.069 -.297 -1.912 .064 .485 2.061 
PER 63.156 10.514 .846 6.007 .000 .590 1.695 
a. Dependent Variable: Harga saham 

 
sumber : output SPSS versi 23 (data diolah) 
 

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa tidak terdapat nilai Tolerance dibawah 0,10 dan tidak 
ada nilai VIF diatas 10. Hal ini berarti keempat variabel independen tersebut tidak terdapat 
hubungan multikolinearitas dan dapat digunakan untuk memprediksi Harga Saham periode 
pengamatan 2010-2019. 

 
 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Tujuan dari Uji Heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model 
regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas. 
 

Gambar 3 

 
sumber : output SPSS versi 23 (data diolah) 
 

Berdasarkan gambar 3 dapat diketahui bahwa data (titik-titik) menyebar dengan pola 
yang tidak jelas diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y tidak berkumpul disatu tempat, 
serta tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 
Heteroskedastisitas dan model regresi layak digunakan. 
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Hasil Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah sebuah model regresi linier 

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode 
t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah yang  

 
Tabel 3 

Hasil Uji Durbin-Watson 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-
Watson 

1 .769a .591 .544 731.31818 1.360 

a. Predictors: (Constant), PER, NPM, TATO, CR 
b. Dependent Variable: Harga saham 
Sumber:output SPSS 23 (data diolah)

  
Pada tabel 3 hasil pengujian autokorelasi berdasarkan sampel (n) 40 dan jumlah variabel 

independen 4 (k=4) menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1,360. Dari hasil uji 
autokorelasi dapat diketahui bahwa nilai Durbin Watson yang dihasilkan sebesar 1,360 dimana 
nilai Durbin Watson terletak antara -2 dan 2. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 
autokorelasi. 

 
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel hasil uji coeffients berdasarkan output SPSS 
versi 23 terdapat keempat variabel independen yaitu NPM, TATO, CR dan PER terhadap Harga 
Saham ditunjukkan pada tabel berikut.  

 
Tabel 4 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 2035.635 1115.096  2.826 .006   
NPM 173.294 55.411 .464 3.127 .004 .531 1.883 
TATO 126.823 2917.386 .576 4.353 .000 .667 1.498 
CR -15.429 8.069 -.297 -1.912 .064 .485 2.061 
PER 63.156 10.514 .846 6.007 .000 .590 1.695 
a. Dependent Variable: Harga saham 
sumber : output SPSS versi 23 (data diolah) 

Berdasarkan tabel 4 maka dapat dihasilkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 
Y = 2035.635 + 173.294X1 + 126.823X2 - 15.429X3 + 63.156X4 
HS = 2035.635 + 173.294NPM + 126.823TATO - 15.429CR + 63.156PER 
Berdasarkan model regresi dan tabel 4 maka hasil regresi berganda dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
1) Persamaan regresi linier diatas, diketahui mempunyai konstanta sebesar 2035.635 dengan 

tanda positif sehingga besaran konstanta menunjukkan bahwa jika variabel-variabel 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

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

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

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

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

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

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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independen (NPM, TATO, CR dan PER) diasumsikan konstan atau nol, maka variabel 
dependen yaitu Harga Saham bernilai positif sebesar 2035.635. 

2) Koefisien variable NPM sebesar 173.294. Artinya jika TATO, CR dan PER tetap, NPM 
mengalami kenaikan satu satuan maka Harga Saham meningkat sebesar 173.294. 

3) Konstanta  variable TATO sebesar 126.823. Artinya jika NPM, CR dan PER tetap, TATO 
mengalami kenaikan satu satuan maka Harga Saham meningkat sebesar 126.823. 

4) Konstanta  variable CR sebesar -15.429. Artinya jika NPM, TATO dan PER tetap, CR 
mengalami kenaikan satu satuan maka Harga Saham menurun sebesar 15.429. 

5) Konstanta  variable PER sebesar 63.156. Artinya jika NPM, TATO dan CR tetap, PER 
mengalami kenaikan satu satuan maka Harga Saham meningkat sebesar 63.156. 

 
Hasil Uji T (Uji Parsial) 

Uji t yang bertujuan untuk melihat tingkat signifikansi suatu variabel secara parsial 
terhadap variabel terikat yaitu Harga Saham. Dengan tingkat signifikansi 0,05/2 = 0,025 (uji dua 
sisi) dan df = (n-k-1) = (40-4-1) = 35 diperoleh t-tabel sebesar 2,030. Hasil analisis regresi guna 
menguji hipotesis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

 
Tabel 5 

Hasil Uji T –Statistik (Uji Parsial) 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 2035.635 1115.096  2.826 .006   
NPM 173.294 55.411 .464 3.127 .004 .531 1.883 

TATO 126.823 2917.386 .576 4.353 .000 .667 1.498 

CR -15.429 8.069 -.297 -1.912 .064 .485 2.061 

PER 63.156 10.514 .846 6.007 .000 .590 1.695 

a. Dependent Variable: Harga saham 

sumber : output SPSS versi 23 (data diolah) 
Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat hasil perhitungan masing-masing variabel bebas 

terhadap variabel terikat dapat dijabarkan sebagai berikut: 
1) Variabel Net Profit Margin (NPM) 

Data tabel 5 dapat dilihat hasil perhitungan uji parsial untuk variabel Net Profit Margin (NPM) 
diperoleh nilai t-hitung 3,127 sedangkan t-tabel sebesar 2,030. Nilai t-hitung lebih besar dari t-
tabel (3,127 > 2,030). Dengan tingkat signifikan 0,004 < 0,05 sehingga kesimpulannnya 
adalah Net Profit Margin (NPM) memiliki pengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada 
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, per Kuartal. 

2) Variabel Total Asset Turnover (TATO) 
Data table 5 dapat dilihat hasil perhitungan uji parsial untuk variabel Total Asset Turnover 
(TATO) diperoleh nilai t-hitung 4,353 sedangkan t-tabel sebesar 2,030. Nilai t-hitung lebih 
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besar dari t-tabel (4,353 > 2,030). Dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05 sehingga 
kesimpulannnya adalah Total Asset Turnover (TATO) memiliki pengaruh signifikan terhadap 
Harga Saham pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, per Kuartal. 

3) Variabel Current Ratio (CR) 
Data tabel 5 dapat dilihat hasil perhitungan uji parsial untuk variabel Current Ratio (CR) 
diperoleh nilai t-hitung -1,912 sedangkan t-tabel sebesar 2,030. Nilai t-hitung lebih kecil 
dari t-tabel (-1,912 < 2,030). Dengan tingkat signifikan 0, 064 > 0,05 sehingga 
kesimpulannnya adalah Current Ratio (CR) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 
Harga Saham pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, per Kuartal. 

4) Variabel Price Earning Ratio (PER) 
Data tabel 5 dapat dilihat hasil perhitungan uji parsial untuk variabel Price Earning Ratio 
(PER) diperoleh nilai t-hitung 6,007 sedangkan t-tabel sebesar 2,030. Nilai t-hitung lebih besar 
dari t-tabel (6,007 > 2,030). Dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05 sehingga kesimpulannnya 
adalah Price Earning Ratio (PER) memiliki pengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada 
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, per Kuartal. 
 

Hasil Uji F (Uji Simultan) 
Uji F dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh koefisiensi regresi secara 

simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. F-tabel dapat dicari pada statistik pada 
signifikan 0,05 df1 = k-1 atau df1 = 5-1 = 4 dan df2 = 40-5 = 35 (k adalah jumlah variabel) 
diperoleh F tabel sebesar 2,64. Hasil analisis regresi guna menguji hipotesis dapat dilihat pada 
tabel 6 sebagai berikut : 

 
Tabel 6 

 
Hasil Uji F – Statistik (Uji Simultan) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 27017564.524 4 6754391.131 12.629 .000b 

Residual 18718919.876 35 534826.282   
Total 45736484.400 39    

a. Dependent Variable: Harga saham 
b. Predictors: (Constant), PER, NPM, TATO, CR 
sumber : output SPSS versi 23 (data diolah) 
 

Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa hasil uji F menunjukkan nilai F-hitung sebesar 12,629 
dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 dan nilai F- 
hitung lebih besar dari F-tabel yaitu 12,629 > 2,64 jadi hipotesis diterima. Kesimpulannya adalah 
Net Profit Margin (NPM), Total Assets Turn Over (TATO), Current Ratio (CR) dan Price 
Earning Ratio (PER) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. 
Artinya setiap perubahan yang terjadi pada variabel independen yaitu Net Profit Margin (NPM), 
Total Assets Turn Over (TATO), Current Ratio (CR) dan Price Earning Ratio (PER) secara 
simultan atau bersama-sama akan berpengaruh terhadap Harga Saham pada PT Telekomunikasi 
Indonesia, Tbk. 
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variabel lain di luar model. 
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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 Analisis Koefisien Korelasi 
Penelitian ini menggunakan koefisien korelasi brivariate product moment person. 

Koefisien ini mengukur keeratan hubungan diantara hasil – hasil pengamatan dari populasi yang 
mempunyai dua varian (brivariate). Perhitungan ini mensyaratkan bahwa populasi asal sampel 
mempunyai dua varian dan berdistribusi normal. Hasil perhitungan koefisien korelasi tersebut 
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

 
Tabel 7 

Hasil Uji koefisien korelasi 
Correlations 

 Harga saham NPM TATO CR PER 
Harga saham Pearson Correlation 1 .374* .045 .235 .545** 

Sig. (2-tailed)  .017 .782 .144 .000 
N 40 40 40 40 40 

NPM Pearson Correlation .374* 1 -.309 .674** .341* 
Sig. (2-tailed) .017  .053 .000 .031 
N 40 40 40 40 40 

TATO Pearson Correlation .045 -.309 1 -.291 -.561** 
Sig. (2-tailed) .782 .053  .068 .000 
N 40 40 40 40 40 

CR Pearson Correlation .235 .674** -.291 1 .458** 
Sig. (2-tailed) .144 .000 .068  .003 
N 40 40 40 40 40 

PER Pearson Correlation .545** .341* -.561** .458** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .031 .000 .003  
N 40 40 40 40 40 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
sumber : output SPSS versi 23 (data diolah) 

 
Dari table 7 menunjukan perhitungan koefisien korelasi sebagai berikut: 
1) Net Profit Margin (NPM) terhadap Harga Saham sebesar 0,374 maka hubungan antara Harga 

Saham dengan Net Profit Margin (NPM) rendah dengan signifikansi (sig 2- tailed) sebesar 
0,017 (0,017 < 0,05) jadi dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara Harga Saham dengan 
Net Profit Margin (NPM). Sedangkan hubungan yang terjadi adalah positif (0,374) sehingga 
semakin tinggi Net Profit Margin (NPM) maka Harga Saham semakin meningkat. 

2) Total Asset Turn Over (TATO) terhadap Harga Saham sebesar 0,045 maka hubungan antara 
Harga Saham dengan Total Asset Turn Over (TATO) sangat rendah dengan signifikansi (sig 2- 
tailed) sebesar 0,782 (0,782 > 0,05) jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara 
Harga Saham dengan Total Asset Turn Over (TATO) sedangkan hubungan yang terjadi adalah 
positif (0,045) sehingga semakin tinggi Total Asset Turn Over (TATO) maka Harga Saham 
semakin meningkat. 

3) Current Ratio (CR) terhadap Harga Saham sebesar 0,235 maka hubungan antara Harga Saham 
dengan Current Ratio (CR) rendah, dengan signifikansi (sig 2- tailed) sebesar 0,144 (0,144 > 
0.05) jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara Harga Saham dengan Current 
Ratio (CR). Sedangkan hubungan yang terjadi adalah positif (0,235) sehingga semakin tinggi 
Current Ratio (CR) maka Harga Saham semakin meningkat. 
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4) Price Earning Ratio (PER) terhadap Harga Saham sebesar 0,545 maka hubungan antara Harga 
Saham dengan Price Earning Ratio (PER) sedang dengan signifikansi (sig 2- tailed) sebesar 
0,000 (0,000 < 0,05) jadi dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara Harga Saham dengan 
Price Earning Ratio (PER) sedangkan hubungan yang terjadi adalah positif (0,545) sehingga 
semakin tinggi Price Earning Ratio (PER) maka Harga Saham semakin meningkat. 
 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)  
Kekuatan pengaruh variabel bebas terhadap variasi variabel terikat dapat diketahui dari 

besarnya nilai koefisien (R2) yang berbeda antara nol dan satu. 
 

Tabel 8 
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-
Watson 

1 .769a .591 .544 731.31818 1.360 

a. Predictors: (Constant), PER, NPM, TATO, CR 

b. Dependent Variable: Harga saham 

sumber : output SPSS versi 23 (data diolah) 
 

Dari tabel 8 menunjukkan seberapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel Net 
Profit Margin (NPM), Total Asset Turn Over (TATO), Current Ratio (CR), dan Price Earning 
Ratio (PER) secara simultan terhadap variabel Harga Saham. Dari tabel 8 model Summary dapat 
diketahui nilai R2 (Ajusted R Square ) sebesar 0,544 atau 54,4%. Artinya 54,4% Harga Saham di 
pengaruhi oleh keempat variabel bebas Net Profit Margin (NPM), Total Asset Turn Over (TATO), 
Current Ratio (CR), dan Price Earning Ratio (PER). Sedangkan sisanya 45,6% dipengaruhi oleh 
faktor-faktor lain diluar model seperti Debt Ratio, Deviden Earning Ratio, Return On Investment 
(ROI), dan Return On Equity (ROE). 
 

4. KESIMPULAN 
 Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis data yang mengacu pada masalah dan 
tujuan penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan penelitian–penelitian sebagai 
berikut: 
1) Variabel Net Profit Margin (NPM) Hasil perhitungan uji parsial untuk variabel Net Profit 

Margin (NPM) diperoleh nilai t-hitung 3,127 sedangkan t-tabel sebesar 2,030. Nilai t-
hitung lebih kecil dari t-tabel (3,127 > 2,030).  Dengan tingkat signifikan 0,004 < 0,05 
sehingga kesimpulannnya adalah Net Profit Margin (NPM) memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap Harga Saham pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, per Kuartal. 

2)  Variabel Total Asset Turn Over (TATO) 
Hasil perhitungan uji parsial untuk variabel Total Asset Turn Over (TATO) diperoleh nilai 
t-hitung 4,353 sedangkan t-tabel sebesar 2,030. Nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel 
(4,353 > 2,030). Dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05 sehingga kesimpulannnya adalah 
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Total Asset Turn Over (TATO) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Harga 
Saham pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, per Kuartal. 

3) Variabel Current Ratio (CR) 
Hasil perhitungan uji parsial untuk variabel Current Ratio (CR) diperoleh nilai t-hitung -
1,912 sedangkan t-tabel sebesar 2,030. Nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel (-1,912 < 
2,030). Dengan tingkat signifikan 0,064 > 0,05 sehingga kesimpulannnya adalah Current 
Ratio (CR) tidak memiliki pengaruh dan signifikan terhadap Harga Saham pada PT 
Telekomunikasi Indonesia Tbk, per Kuartal. 

4) Variabel Price Earning Ratio (PER)  
Hasil perhitungan uji parsial untuk variabel Price Earning Ratio (PER) diperoleh nilai t-
hitung 6,007 sedangkan t-tabel sebesar 2,030. Nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel (6,007 
> 2,030). Dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05 sehingga kesimpulannnya adalah Price 
Earning Ratio (PER)  memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Harga Saham 
pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, per Kuartal. 

5) Berdasarkan hasil uji F atau uji secara simultan menunjukkan nilai F-hitung sebesar 
12,629 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 
dan nilai F- hitung lebih besar dari F-tabel yaitu 12,629 >  2,64 jadi hipotesis diterima. 
Kesimpulannya adalah Net Profit Margin (NPM), Total Asset Turn Over (TATO), 
Current Ratio (CR), dan Price Earning Ratio (PER) secara bersama – sama berpengaruh 
signifikan terhadap Harga Saham.  
 

Keterbatasan 
 Penelitian ini tentunya masih memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan bahan 
pertimbangan bagi para peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik, keterbatasan 
tersebut adalah: 
1) Penelitian ini hanya menguji faktor fundamental perusahaan yang mempengaruhi Harga 

Saham yaitu Rasio Keuangan. Rasio yang dipilih yaitu Net Profit Margin (NPM), Total 
Asset Turn Over (TATO), Current Ratio (CR), dan Price Earning Ratio (PER). 

2) Penelitian ini hanya menggunakan 10 tahun periode penelitian, sehingga kurang 
mencerminkan keadaan pasar modal sebenarnya. 

3) Perusahaan yang diteliti hanya satu perusahaan saja, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia 
Tbk. sehingga ketidakpuasan terhadap hasil penelitian kemungkinan besar terjadi. 

 
Rekomendasi 
  Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan pada penelitian ini, 
adapun saran – saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil 
yang lebih baik yaitu: 
1) Bagi pemakai laporan keuangan dalam hal ini investor yang akan mengambil keputusan 

dalam membeli saham hendaknya tidak hanya mengandalkan informasi mengenai Net 
Profit Margin (NPM), Total Asset Turn Over (TATO), Current Ratio (CR), dan Price 
Earning Ratio (PER) tetapi juga memperhatikan faktor – faktor lain yang dapat 
mempengaruhi Harga Saham yaitu diantaranya Debt Ratio, Deviden Earning Ratio, 
Return On Investment (ROI), dan Return On Equity (ROE). 

2) Bagi perusahaan sektor telekomunikasi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 
perusahaan dalam memperoleh keuntungan agar membuat nilai dari Price Earning Ratio 
(PER) menjadi tinggi sehingga menarik investor dalam menanamkan sahamnya dan dapat 
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terus berusaha keras untuk menyediakan infrastruktur yang berkualitas dan mampu 
menompang penyelenggaraan layanan data digital sesuai ekspektasi pelanggan sehingga 
dapat meningkatkan pendapatan maka Harga Saham akan meningkat. 

3) Bagi peneliti selanjutnya untuk memperbanyak variabel atau menggunakan variabel lain 
yang berpengaruh terhadap Harga Saham 

4) Jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya satu perusahaan. Penelitian 
selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak jumlah sampel yang akan digunakan, 
sehingga penelitian selanjutnya semakin tepat dan akurat. 

5) Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan jenis perusahaan lain sebagai 
objek penelitian. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

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

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

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

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

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

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

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja, dan 
kompensasi terhadap kinerja karyawan pada Sekolah Islam Nurul Azhar Tangerang. Metode 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, uji t, dan uji F. Persamaan 
regresi yang dihasilkan adalah Y = 3,543 + 0,214X1 + 0,289X2 + 0,409X3, yang menunjukkan 
bahwa semua variabel bebas mempunyai pengaruh positif terhadap variabel bebas. Hasil uji t dan 
F, menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja, disiplin 
kerja, dan kompensasi terhadap kinerja karyawan baik secara parsial maupun bersama-sama. 

 
Kata kunci: Motivasi kerja, disiplin kerja, kompensasi, dan kinerja karyawan. 
 
 

1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang  

Perkembangan globalisasi banyak organisasi yang dituntut untuk memaksimalkan kinerja 
karyawan. Perusahaan harus mampu menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
kinerja karyawan dan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah paling utama untuk diperhatikan 
perkembangannya, karena dengan SDM yang berkualitas akan sangat membantu dalam 
memaksimalkan kinerja. Kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dicapai oleh individu yang 
disesuaikan dengan peran atau tugas individu tesebut dalam suatu organisasi dalam periode 
tertentu, yang dihubungkan dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu dari perusahaan pada 
individu tersebut bekerja. Kinerja karyawan sangat penting bagi organisasi untuk mengetahui 
kemampuan, keterampilan, kualitas kerja, kuantitas kerja, dan waktu yang digunakan para 
karyawan dalam bekerja. Dengan demikian kinerja karyawan yang akan menentukan tercapainya 
suatu tujuan yang diharapkan oleh sebuah organisasi.  

Motivasi kerja adalah pendorong bagi seseorang untuk berperilaku dan bekerja dengan giat 
dan baik sesuai dengan tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya dan merupakan 
tenaga emosional yang sangat penting untuk sesuatu pekerjaan baru. Motivasi Kerja sangat 
penting karena dengan adanya motivasi kerja karyawan akan lebih bersemangat dalam 
melaksanakan tugas yang diberikan dan dapat meningkatkan kinerja karyawan. Tujuan motivasi 
kerja adalah untuk mengubah perilaku karyawan sesuai dengan keinginan perusahaan, 
meningkatkan gairah dan semangat kerja, meningkatkan disiplin kerja, meningkatkan prestasi 
kerja, meningkatkan rasa tanggung jawab, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, dan 
menumbuhkan loyalitas karyawan pada organisasi. Kurangnya motivasi kerja akan berpengaruh 
pada menurunnya semangat kerja karyawan, sehingga kinerja mereka dapat menurun. Jika dilihat 
dari motivasi kerja karyawan pada Sekolah Islam Nurul Azhar masih kurang, karena dilihat dari 
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sisi lingkungannya masih kurang baik dan nyaman, yang mengakibatkan para karyawan kurang 
merasa bersemangat dan termotivasi. 

Disiplin kerja adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap 
peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis serta sanggup 
menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksi apabila ia melanggar tugas 
dan wewenang yang diberikan kepadanya. Disiplin kerja sangat penting bagi perusahaan karena 
dengan adanya disiplin kerja maka akan menghasilkan kualitas kerja dan waktu kerja yang baik 
sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi. Jika dilihat dari disiplin kerja karyawan pada 
Sekolah Islam Nurul Azhar masih terdapat beberapa karyawan yang kurang disiplin dalam 
bekerja, misalnya masih terdapat beberapa karyawan yang tidak datang tepat waktu dan tidak 
melaksanakan presensi dengan benar. 

Kompensasi adalah penghargaan atau pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau 
tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada 
perusahaan karena tenaga kerja tersebut telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi 
kemajuan perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kompensasi dibagi menjadi 
tiga jenis yaitu kompensasi langsung yang berupa gaji atau upah, kompensasi tidak langsung 
seperti kesejahteraan karyawan, THR dan jaminan kesehatan, serta insentif yang dapat berupa 
bonus. Tujuan kompensasi adalah ikatan kerja sama, kepuasan kerja motivasi, stabilitas 
karyawan, disiplin, pengaruh serikat buruh dan pengaruh pemerintah. Jika pemberian kompensasi 
tidak adil maka karyawan akan merasa iri dengan karyawan lain dan dapat menurunkan semangat 
kerja. Dengan pemberian kompensasi secara adil, karyawan akan merasa lebih bersemangat 
untuk bekerja karena mereka merasa kebutuhannya telah terpenuhi. Kompensansi kepada 
karyawan pada Sekolah Islam Nurul Azhar masih kurang terpenuhi, karena hal itu yang menjadi 
masalah pada karyawan, misalnya masih banyak karyawan yang tidak mendapatkan upah sesuai 
dengan masa kerja dan kinerjanya. 

Penelitian ini mengambil obyek penelitian pada Sekolah Islam Nurul Azhar yang merupakan 
lembaga dibidang pendidikan yang berdiri sejak tahun 1998. Penelitian ini dilakukan untuk 
meneliti lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Karena dengan 
adanya motivasi yang baik akan menghasilkan kemauan bagi karyawan untuk bekerja lebih baik 
namun tanpa adanya disiplin kerja dan kompensasi maka kinerja karyawan tidak akan optimal.  
 
1.2  Rumusan Masalah  

1) Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada Sekolah Islam Nurul 
Azhar? 

2) Bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada Sekolah Islam Nurul 
Azhar? 

3) Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada Sekolah Islam Nurul 
Azhar? 

4) Bagaimana pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja dan kompensasi terhadap kinerja 
karyawan pada Sekolah Islam Nurul Azhar?? 

 
1.3  Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada Sekolah Islam 
Nurul Azhar. 

2) Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada Sekolah Islam 
Nurul Azhar.       
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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 
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3) Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada Sekolah Islam 
Nurul Azhar. 

4) Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja dan kompensasi secara 
bersama-sama terhadap kinerja karyawan pada Sekolah Islam Nurul Azhar. 
 

 
2. LANDASAN TEORI 

2.1 Kajian Pustaka 
2.1.1  Manajemen Sumber Daya Manusia 
 Flippo (dalam Hasibuan 2013:11) manajemen personalia adalah perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, 
pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan, dengan maksud terwujud tujuan 
perusahaan, individu, karyawan dan masyarakat. Menurut Handoko (2011:4) manajemen sumber 
daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber 
daya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu mapupun organisasi. Menurut 
Mangkunegara (2013:2) manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, 
pengorganisasian, pengkoordinasikan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, 
pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja 
dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Menurut Mathis & Jackson (2011:5) manajemen 
sumber daya manusia dapat diartikan sebagai ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan 
peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam penggunaan kemampuan manusia agar dapat 
mencapai tujuan di setiap perusahaan.  
 Dari pengertian para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan, Sumber Daya Manusia adalah 
individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan 
berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Manajemen sumber 
daya manusia harus dipandang sebagai perluasan dari pandangan tradisional untuk mengelola 
orang secara efektif dan untuk itu membutuhkan pengetahuan tentang perilaku manusia dan 
kemampuan mengelolanya. 
 
2.1.2 Motivasi Kerja 

Menurut Stokes (1966) dalam Kadarisman (2012:278), motivasi kerja adalah sebagai 
pendorong bagi seseorang untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih baik, juga merupakan 
faktor yang membuat perbedaan antara sukses dan gagalnya dalam banyak hal dan merupakan 
tenaga emosional yang sangat penting untuk sesuatu pekerjaan baru. Wilson Bangun (2012:11) 
menyatakan bahwa motivasi kerja merupakan dorongan kepada karyawan untuk melaksanakan 
pekerjaannya dengan lebih baik. Kadarisman (2012:278) mengatakan bahwa motivasi kerja 
adalah penggerak atau pendorong dalam diri seseorang untuk mau berperilaku dan bekerja 
dengan giat dan baik sesuai dengan tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja adalah dorongan 
bagi seseorang untuk berperilaku dan bekerja dengan giat dan baik sesuai dengan tugas dan 
kewajiban yang telah diberikan kepadanya dan merupakan tenaga emosional yang sangat penting 
untuk sesuatu pekerjaan baru. 

 
2.1.3 Disiplin Kerja 

Disiplin kerja sangat penting bagi suatu perusahaan atau instansi dalam rangka 
mewujudkan tujuan perusahaan. Tanpa adanya disiplin kerja yang baik sulit bagi suatu 
perusahaan untuk mencapai hasil yang optimal. Disiplin kerja yang baik mencerminkan besarnya 
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tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Menurut Singodimejo 
(2010), disiplin kerja adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan 
mentaati norma-norma peraturan yang berlaku disekitarnya. Menurut Sastrohadiwiryo 
(2002:291), disiplin kerja adalah sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat 
terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis serta 
sanggup menjalankan dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksi apabila ia melanggar 
tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.  

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah sikap kesediaan dan 
kerelaan seseorang untuk patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang 
tertulis maupun yang tidak tertulis serta sanggup menjalankan dan tidak mengelak untuk 
menerima sanksi-sanksi apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. 

 
2.1.4 Kompensasi 

Pemberian kompensasi kepada karyawan dalam sebuah perusahaan sangatlan penting, 
karena dengan adanya kompensasi tersebut karyawan akan merasa senang karena hasil kerja 
mereka mendapatkan imbalan atau balas jasa yang sesuai sehingga mereka lebih bersemangat 
dalam bekerja dan dapat meningkatkan kinerja karyawan. Menurut Kasmir (2016:233) 
Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan, baik yang 
bersifat keuangan maupun non keuangan. Jadi, kompensasi bagi perusahaan adalah sebagai 
kewajiban yang wajib diberikan. Sedangkan bagi karyawan adalah hak yang harus diterimanya. 
Menurut Dessler (2011:46), kompensasi karyawan adalah semua bentuk bayaran atau hadiah 
yang diberikan kepada karyawan dan muncul dari pekerjaan mereka. Pada dasarnya terdapat dua 
cara untuk membuat pembayaran keuangan pada karyawan, yaitu pembayaran langsung dan 
pembayaran tidak langsung. Pembayaran langsung adalah pembayaran dalam bentuk upah, gaji, 
insentif, komisi dan bonus. Sedangkan pembayaran tidak langsung adalah pembayaran dalam 
bentuk tunjangan-tunjangan keuangan seperti asuransi. Menurut Simamora (2012:201), 
kompensasi (compensation) meliputi imbalan keuangan dan jasa nirwujud serta tunjangan 
diterima oleh para karyawan sebagai ganti kontribusi mereka sebagai organisasi. Menurut 
Septawan (2014:5), kompensasi adalah imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan oleh 
perusahaan kepada para tenaga kerja karena tenaga kerja tersebut telah memberikan sumbangan 
tenaga dan pikiran demi kemajuan perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kompensasi adalah suatu kegiatan 
oleh tenaga kerja baik itu berupa uang atau maupun berupa barang yang lainnya, sebagai akibat 
pekerjaan yang dilakukannya dan merupakan segala sesuatu yang diterima oleh karyawan yang 
diberikan oleh perusahaan sebagai balas jasa atas sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan 
perusahaan. 

 
2.1.5 Kinerja  
 Kinerja merupakan perilaku organisasi yang secara langsung berhubungan dengan 
produksi barang atau penyampaikan jasa. Informasi tentang kinerja organisasi merupakan suatu 
hal yang sangat penting digunakan untuk mengevaluasi apakah proses kinerja yang dilakukan 
organisasi selama ini sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan atau belum. Akan tetapi 
dalam kenyataannya banyak organisasi yang justru kurang atau bahkan tidak jarang ada yang 
mempunyai informasi tentang kinerja dalam organisasinya. Kinerja berasal dari job performance 
atau actual performance yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh 
seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 
dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
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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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yang diberikannya. Performance atau kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses 
(Nurlaila, 2010:71). Menurut Rivai (2015:12) mengemukakan bahwa kinerja atau prestasi kerja 
adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di 
dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar kerja, 
target atau sasaran atau kinerja yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama. 
Sedangkan menurut Siswanto (2015:11) kinerja adalah prestasi yang telah dicapai oleh seseorang 
dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Menurut Robbins dan 
Coulter (2012:492) kinerja adalah hasil akhir dari sebuah aktifitas yang memiliki pengertian 
bermakna bahwa kinerja adalah hasil akhir dari suatu kegiatan. 

Dalam pengertian tersebut di atas kinerja merupakan suatu proses maupun hasil kerja 
yang secara kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas yang dicapai oleh seorang karyawan 
dalam melaksanakan tugasnya  sesuai dengan tanggungjawab yang telah diberikan kepadanya. 

 
2.2 Kerangka Pemikiran 
2.2.1 Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan  

Motivasi Kerja adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan 
individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Untuk dapat 
memberikan hasil kerja yang berkualitas maka seorang karyawan membutuhkan Motivasi Kerja 
dalam dirinya yang akan berpengaruh terhadap semangat kerja sehingga dapat meningkatkan 
kinerja karyawan. 

Menurut Larasati dan Gilang (2014), menyatakan bahwa motivasi kerja secara parsial dan 
simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Sebaliknya jika 
motivasi kerja semakin rendah atau berdampak negatif terhadap kinerja karyawan maka motivasi 
kerja yang semakin rendah, akan menurunkan kinerjanya. Menurut Hashiolan (2013), 
menyatakan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian 
semakin tinggi motivasi yang di miliki seorang karyawan dalam bekerja akan menghasilkan 
kinerja yang tinggi pula. Menurut Agung Setiawan (2013), meyatakan bahwa motivasi 
mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan, karena dengan motivasilah 
sumber daya manusia yang ada mampu terdorong untuk bekerja baik sehingga kinerja yang baik 
dapat tercapai. Menurut Lita (2016), menyatakan bahwa motivasi berpengaruh signifikan secara 
parsial dan simultan terhadap kinerja karyawan. 

  
2.2.2 Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Disiplin kerja adalah sebagai suatu sikap mengamati, menghargai, patuh dan taat terhadap 
peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis serta sanggup 
menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksi apabila ia melanggar tugas 
dan wewenang yang diberikan kepadannya. Dengan disiplin kerja yang dimiliki oleh setiap 
karyawan maka mereka akan melakukan tugas mereka sesuai dengan aturan atau standar yang 
telah ditetapkan sehingga kinerja karyawan dapat meningkat. 

Menurut Liyas dan Primadi (2017), menyatakan bahwa disiplin kerja berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja, sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. Menurut Ashari 
(2016), menyatakan bahwa disiplin kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja sehingga 
dapat meningkatkan kinerja karyawan. 
Menurut Sahanggamu dan Mandey (2014), menyatakan bahwa disiplin kerja berpengaruh secara 
signifikan dan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. semakin tinggi tingkat kedisiplinan 
karyawan berpengaruh untuk meningkatkan kinerja karyawan. Menurut Safitri (2013), 
menyatakan bahwa disiplin kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 
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2.2.3 Pengaruh Kompensasi terhadap kinerja karyawan  
Kompensasi merupakan salah satu cara yang dapat diberikan perusahaan berupa imbalan 

kepada karyawan. Kompensasi dapat meningkatkan ataupun menurunkan kinerja kerja karyawan. 
Pemberian kompensasi kepada karyawan perlu mendapat perhatian lebih oleh perusahaan. 
Kompensasi harus memiliki dasar yang kuat, benar dan adil. Apabila kompensasi dirasakan tidak 
adil maka akan menimbulkan rasa kecewa kepada karyawan, sehingga kayawan yang baik akan 
meninggalkan perusahaan. Tujuan pemberian kompensasi (balas jasa) menurut Hasibuan dan 
Kadarisman (2012:86) adalah “sebagai ikatan kerja sama, kepuasaan kerja, pengadaan efektif, 
motivasi, stabilitas karyawan, disiplin serta pengaruh serikat buruh dan pemerintah.” 

Penelitian yang dilakukan oleh Dita Yanuar (2014) menyatakan bahwa terdapat hubungan 
nyata dan positif terhadap kompensasi dan kinerja karyawan pada Sekolah Islam Nurul Azhar. Ini 
berarti kenaikan kompensasi akan memberikan dampak meningkatkan kinerja kerja karyawannya 
dan sebaliknya jika kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan kurang atau 
tidak baik  dan sebaliknya jika kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan 
kurang atau tidak baik, maka dampak yang terjadi di perusahaan adalah kinerja kerja karyawan 
akan menjadi rendah. Penelitian Wati (2015) dengan judul pengaruh kompensasi finansial 
terhadap kinerja karyawan, hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kompensasi berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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2.3 Hipotesis  
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karyawan pada Sekolah Islam Nurul Azhar secara parsial. 
Ha3 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan kompensasi terhadap kinerja karyawan 

pada Sekolah Islam Nurul Azhar secara parsial. 
Ho4 : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi kerja, disiplin kerja, 

kompensasi terhadap kinerja karyawan Sekolah Islam Nurul Azhar secara simultan. 
Ha4 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi kerja, disiplin kerja, dan 

kompensasi terhadap kinerja karyawan Sekolah Islam Nurul Azhar secara simultan. 
 
 

3. METODE PENELITIAN 
3.1.  Metode 

Data primer diambil dari karyawan Sekolah Islam Nurul Azhar Tangerang, dalam hal ini 
adalah karyawan TK dan SD, dengan cara wawancara maupun dengan melalui kuesioner. 
3.2. Variabel  

1) Variabel bebas terdiri dari motivasi kerja, disiplin kerja dan kompensasi. 
2) Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan. 

3.3  Uji Validitas dan reliabilitas 
Uji validitas dan reliabilitas digunakan agar instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

bisa valid dan handal.  
3.4  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. 
3.5 Analisis Regresi Linear Berganda 

Persamaan umum regresi linear sederhana adalah: 
Y = a + b1X1 +  b2X2 + b3X3 + e 
Keterangan: 

Y = kinerja karyawan 
a dan b = konstanta dan koefisien 
X1 = motivasi kerja 
X2 = disiplin kerja 
X3 = kompensasi 
e  = error  

3.6 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 DAN PEMBAHASAN 
4.1  Uji Validitas dan reliabilitas 
Semua butir pertanyaan untuk semua variabel dinyatakan valid dan reliabel. 
4.2  Uji Asumsi Klasik 
Data yang diperoleh telah memenuhi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, 
dan uji autokorelasi, dihingga layak dianalisis dengan menggunakan regresi. 
4.3 Regresi Linier Berganda 
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Tabel 4.1 Hasil Regresi Linear Berganda 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardi
zed 

Coefficie
nts 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 3.534 2.212  1.598 .116   

MOTIVASI 
KERJA .214 .072 .287 2.982 .004 .292 3.429 

DISIPLIN 
KERJA .289 .091 .288 3.168 .003 .327 3.062 

KOMPENSA
SI .409 .094 .422 4.348 .000 .287 3.486 

a. Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN 
    Sumber: Output SPSS  
 

Berdasarkan Tabel 4.1, maka persamaan regresi yang dihasilkan adalah  
Y = 3,534 + 0,214X1 + 0,289X2 + 0,409X3  
Hal ini menunjukkan bahwa semua variable bebas, yaitu motivasi kerja, disiplin kerja dan 
kompensasi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan di Sekolah Islam Nurul 
Azhar Tangerang. 

 
4.4 Uji Hipotesis  

Pada tabel 4.1 hasil uji t menunjukkan: 
(1) Pengaruh motivasi kerja (X1) terhadap kinerja karyawan (Y)  

Variabel  motivasi kerja memiliki nilai thitung 2,982 lebih besar dari ttabel 2,00575 dan nilai 
signifikansi 0,004 < 0,05, maka Ho1 ditolak dan Ha1 diterima, berarti ada pengaruh 
signifikan secara parsial antara variabel motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. 

(2) Pengaruh disiplin kerja (X2) terhadap kinerja karyawan (Y)  
Variabel  disiplin kerja memiliki nilai thitung 3,168 lebih besar dari ttabel 2,00575 dan nilai 
signifikansi 0,003 < 0,05 maka Ho2 ditolak dan Ha2 diterima, berarti terdapat pengaruh 
yang signifikan secara parsial antara variabel disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. 

(3) Pengaruh kompensasi (X3) terhadap kinerja karyawan (Y)  
Variabel  kompensasi memiliki nilai thitung 4,348 lebih besar dari ttabel 2,00575 dan nilai 
signifikansi 0,000 < 0,05 maka Ho3 ditolak dan Ha3 diterima, berarti ada pengaruh 
signifikan secara parsial antara variabel kompensasi terhadap kinerja karyawan. 
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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 4.2 ANOVA 
ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

  661.872 3 220.624 105.89
1 .000b 

 108.343 52 2.084   
 770.214 55    

a. Dependent Variable: kinerja karyawan 
b. Predictors: (Constant), Kompensasi, Disiplin kerja, Motivasi kerja 

      Sumber: Output SPSS 
(4) Berdasarkan Tabel 4.2,  hasil Fhitung = 105,891 > Ftabel 2,78 dan nilai probabilitas 0,000 < 

0,05, sehingga terdapat pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja, dan kompensasi terhadap 
kinerja karyawan di Sekolah Islam Nurul Azhar Tangerang. 
 
 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
(1) Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.  
(2) Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.  
(3) Kompensasi berpengaruh positif dansignifikan terhadap kinerja karyawan.  
(4) Motivasi kerja, disiplin kerja, dan kompensasi secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. 
5.2 Saran 
(1) Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran bahwa untuk meningkatkan 

motivasi kerja maka perusahaan harus memperhatikan kinerja karyawan dengan baik 
lagi, dengan cara memberikan perhatian dan semangat terhadap karyawan. Perlu adanya 
peningkatan kemampuan atau keterampilan kerja karyawan, pemberian gaji dan 
hubungan sesama pada karyawan dengan baik dalam menjalakan tugas sehingga dapat 
meningkatkan motivasi kerja dan kinerja karyawan, selain itu perusahaan dapat 
memberikan penghargaan tahunan (reward) bagi karyawan yang dinilai memberikan 
kinerja terbaik di periode tersebut, penghargaan dapat diberikan berupa materi dan non 
materi.  

2) Perlu adanya peningkatan semangat kerja, dengan cara memberikan reward, tunjangan, 
dan bonus dalam melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggung jawab mereka 
sehingga dapat meningkatkan disiplin kerja dan juga meningkatkan kinerja karyawan. 

3) Disarankan agar kompensasi dapat diberi secara adil dan dengan nominal yang sesuai 
dengan masa kerja dan risiko kerjanya agar dapat meningkatkan lagi kinerja karyawan. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji atau menganalisa pengaruh beban kerja, gaya 
kepemimpinan dan komunikasi terhadap kinerja karyawan bagian lapangan di PT. Gelatik Supra. 
Untuk uji secara parsial (uji t) variabel beban kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan, dengan thitung  sebesar 3,719 lebih besar dari ttabel 1,675 dengan taraf signifikansi 0,000 
< 0,05. Untuk variabel gaya kepemimpinan didapat hasil thitung  sebesar 4,116 lebih besar dari 
ttabel 1,675 dengan taraf signifikansi 0,000 < 0,05. Untuk variabel Komunikasi didapat hasil thitung  
sebesar 3,154  lebih besar dari ttabel 1,675 dengan taraf signifikansi 0,003 < 0,05. Sedangkan 
ketiga variabel tersebut di uji secara simultan (uji F ) dan didapatkan hasil statistic fhitung = 68,849 
lebih besar dari ftabel, dimana ftabel 2,76 dengan signifikansi sebesar 0,000. Regresi linier berganda 
diperoleh hasil nilai konstanta sebesar 1,967, untuk beban kerja 0,321, untuk gaya kepemimpinan 
0,366, sedangkan untuk komunikasi 0,305 dengan signifikansi lebih kecil dari 0,05. Uji koefisien 
korelasi antara beban kerja dengan kinerja karyawan di peroleh hasil 0,788 dengan signifikansi 
0,000 < 0,05. Hasil korelasi antara gaya kepemimpinan dengan kinerja karyawan diperoleh hasil 
0,812 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Hasil korelasi antara komunikasi dengan kinerja karyawan 
di peroleh hasil 0,739 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Hasil koefisien determinasi (R2) diperoleh 
hasil 0,775 hal ini menunjukan kekuatan variabel independen mempengaruhi variabel dependen 
sebesar 77,5% sedangkan sisanya di pengaruhi oleh variabel lainnya 22,5% yang tidak di teliti 
dalam penelitian ini.  
 

Kata Kunci : Beban Kerja, Gaya Kepemimpinan, Komunikasi, Kinerja Karyawan 

 

1. PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Sumber daya manusia menjadi bagian paling penting dalam kelangsungan suatu 
perusahaan. Sumber daya manusia merupakan investasi paling berharga dan pondasi paling 
kokoh untuk menunjang keberhasilan suatu perusahaan. Pondasi atau kontribusi lainnya seperti 
fasilitas dan sistem itu bisa saja sama dengan perusahaan yang lain, namun ketika berbicara 
mengenai sumber daya manusia,  hal ini menjadi sesuatu yang unik, spesial, dan memiliki 
kemampuan yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Perusahaan 
merupakan salah satu bentuk organisasi yang menjalani fungsi manajemen antara lain 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan. Dalam hal ini perusahaan akan mencari potensi 
sumber daya manusia yang berkualitas dan mengembangkannya menjadi sosok yang kaya akan 
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kompetensi sehingga dapat mendukung kinerja perusahaan ke depannya. Berdasarkan latar 
belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
1) Apakah beban kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan? 
2) Apakah gaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan? 
3) Apakah komunikasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan? 
4) Apakah  beban kerja, gaya kepemimpinan dan komunikasi secara bersamaan memiliki 

pengaruh terhadap kinerja karyawan? 
 

 
2. LANDASAN TEORI 

Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia  
Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum 

yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Proses ini 
terdapat dalam fungsi/bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. Karena 
sumber daya manusia diangap semakin penting perannya dalam pencapaian tujuan perusahaan 
maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang sumber daya dikumpulkan secara 
sistematis dalam apa yang di sebut manajemen sumber daya manusia. Istilah “manajemen” 
mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya memanage 
(mengelola) sumber daya manusia. 
Pengertian Kinerja Karyawan 
Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 
seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan 
kepadanya. Kinerja seseorang merupaka kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesmpatan yang 
dapat dinilai dari hasil kerjanya. Menurut Sedarmayanti (2011:260) mengungkapkan bahwa 
kinerja merupakan terjemahan dari performance yang berarti hasil kerja seorang pekerja, sebuah 
proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus 
dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang 
telah ditentukan). Menurut Wibowo (2010 : 7) mengemukakan bahwa kinerja adalah tentang 
melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut 
 
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 
 Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan baik hasil maupun 
perilaku kerja menurut Kasmir (2016 : 189-193) yaitu : 
1) Kemampuan dan keahlian   
2) Pengetahuan 
3) Rancangan kerja 
4) Kepribadian 
5) Motivasi kerja 
6) Kepemimpinan 
7) Gaya kepemimpinan 
8) Budaya organisasi  
9) Kepuasan kerja 
10) Lingkungan Kerja 
11) Loyalitas 
12) Komitmen 
13) Disiplin kerja 
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Beban Kerja 
Beban kerja merupakan sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu 
unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu (Menpan dalam Artadi, 2015: 
23). Sejalan dengan pendapat tersebut, Suwanto (Anita, 2013: 70) mengungkapkan bahwa beban 
kerja merupakan sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau 
pemegang jabatan secara sistematis dengan menggunakan tehnik analisis jabatan, Menurut 
Munandar (2012:383), beban kerja adalah suatu kondisi dari pekerjaan dengan uraian tugasnya 
yang harus diselesaikan pada batas waktu tertentu. Tehnik analisa beban kerja atau tehnik 
manajemen lainnya dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan informasi tentang efisiensi 
kerja suatu unit organisasi. 
 
Gaya Kepemimpinan 
Menurut Wahjosumidjo (2005:17) kepemimpinan di terjemahkan kedalam istilah sifat-sifat, 
perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola- pola, interaksi, hubungan kerja sama antar 
peran, kedudukan dari satu jabatan administratif, dan persuasif, dan persepsi dari lain- lain 
tentang legitimasi pengaruh. 
 Miftah Thoha (2010:9) kepemimpinan adalah kegiatan untuk memengaruhi perilaku orang 
lain, atau seni memengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok. 
Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu organisai karena 
sebagian besar keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh kepemimpinan dalam 
organisasi tersebut. 
 
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gaya Kepemimpinan 
H. Joseph Reitz dalam Indah Dwi Rahayu (2017:2), dalam melaksanakan aktivitas pemimpin ada 
beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan, yaitu:  
1)  Kepribadian (personality), pengalaman masa lalu dan harapan pemimpin, hal  ini mencakup 

nilai-nilai, latar belakang dan pengalamannya akan  mempengaruhi pilihan akan gaya 
kepemimpinan. 

2) Harapan dan perilaku atasan. 
3) Karakteristik, harapan dan perilaku bawahan mempengaruhi terhadap apa gaya 

kepemimpinan. 
4) Kebutuhan tugas, setiap tugas bawahan juga akan mempengaruhi gaya kepemimpinan. 
5) Iklim dan kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan. 
6) Harapan dan perilaku rekan. 
 
Jenis-Jenis Gaya Kepemimpinan 
Menurut Tohardi dikutip oleh Edy Sutrisno (2010:242) menyatakan bahwa Gaya-gaya 
kepemimpinan yaitu: 
1) Gaya Persuasif 
2) Gaya Refresif 
3) Gaya Partisipatif 
4) Gaya inovatif 
5) Gaya Investigasi 
6) Gaya Inspektif 
7) Gaya Motivatif 
8) Gaya Naratif 
9) Gaya Edukatif 
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10) Gaya Restrogresif 
 
Komunikasi 
Manusia sebagai mahluk sosial memerlukan komunikasi untuk berinteraksi dengan  manusia 
lainnya, begitupun dalam organisasi dibutuhkan kerja sama antara pimpinan dengan karyawan 
atau pun sebaliknya dengan cara penyampaian ide, pemikiran, gagasan dan penyampaian arus 
informasi  dengan berkomunikasi. Menurut Marwansyah (2010:321) mengemukakan bahwa 
komunikasi adalah pertukaran pesan antar manusia dengan tujuan pemahaman yang sama. 
Sedangkan menurut Dr. Arni Muhammad (2009:4-5), komunikasi adalah pertukaran pesan verbal 
maupun non verbal antara pengirim dengan penerima pesan untuk mengubah tingkah laku. 
 
Indikator Komunikasi 
 Menurut suranto AW (2010:105), Indikator komunikasi yang efektif, adalah sebagai berikut: 
1) Pemahaman 

Ialah kemampuan memahami pesan secara cermat sebagaimana dimaksudkan oleh 
komunikator. Tujuan dari komunikasi adalah terjadinya pengertian bersama, dan untuk 
sampai pada tujuan itu, maka seorang komunikator maupun komunikan harus sama-sama 
saling mengerti fungsinya masing-masing. Komunikator mampu menyampaikan pesan 
sedangkan komunikan mampu menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. 

2) Kesenangan  
Apabila proses komunikasi itu selain berhasil menyampaikan informasi, juga dapat 
berlangsung dalam suasana yang menyenangkan ke dua belah pihak. Suasana yang lebih 
rilex dan menyenangkan akan lebih enak untuk berinteraksi bila dibandingkan dengan 
suasana yang tegang. Karena komunikasi bersifat fleksibel. Dengan adanya suasana 
semacam itu, maka akan timbul kesan yang menarik. 

3) Pengaruh pada sikap   
Tujuan berkomunikasi adalah untuk mempengaruhi sikap. Jika dengan berkomunikasi 
dengan orang lain, kemudian terjadi perubahan pada perilakunya, maka komunikasi yang 
terjadi adalah efektif, dan jika tidak ada perubahan pada sikap seseorang, maka 
komunikasi tersebut tidaklah efektif. 

4) Hubungan yang makin baik 
Bahwa dalam proses komunikasi yang efektif secara tidak sengaja meningkatkan kadar 
hubungan interpersonal. Seringkali jika orang telah memiliki persepsi yang sama, 
kemiripan karakter, cocok, dengan sendirinya hubungan akan terjadi dengan baik.  

5) Tindakan 
Komunikasi akan efektif jika kedua belah pihak setelah berkomunikasi terdapat adanya 
sebuah tindakan. 
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        Gambar 1 

Sumber: data yang telah diolah sendiri 
 
Hipotesis 
Sugiyono (2017:63) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 
rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat 
pernyataan. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, 
penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1) H1 Terdapat pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan PT.  Gelatik  Supra. 
2) H2 Terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT. gelatik 

Supra 
3) H3 Terdapat pengaruh Komunikasi terhadap kinerja karyawan PT. Gelatik Supra. 
4) H4 Terdapat pengaruh beban kerja, gaya kepemimpinan, dan komunikasi sacara 

simultan atau bersama-sama terhadap kinerja karyawan PT. Gelatik Supra. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pembahasan Analisis Data 
Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioener. Suatu kuesioner 
dikatakan valid jika pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 
kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan bantuan SPSS dengan menggunakan 
Pearson Correlation yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari 
pertanyaan-pertanyaan. Suatu pertanyaan dikatakan valid jika tingkat signifikansinya berada 
dibawah 0,05  indikatornya adalah: 
1) Jika r hitung positif serta r hitung > r tabel maka butir atau variabel tersebut valid. 
2) Jika r hitung tidak positif dan r hitung < r tabel maka butir atau variabel tersebut tidak valid. 
 
Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel bebas dan 
variabel terikat keduannya terdestribusikan secara normal atau tidak. Normalitas data dalam 
penelitian dilihat dengan cara memperlihatkan titik-titik pada normal p-plot Of Regression 
Standardized Residual dari variabel terikat. 

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

 
Gambar 2 

Hasil Uji Normalitas 
 

 
Sumber: Data kuesioner hasil spss 
 
Dari gambar 2 diatas didapatkan hasil bahwa semua data terdistribusi secara normal karena 
penyebaran data berada disekitar garis normal. 
 
Uji Heteroskedatisitas 
Uji heteroskedatisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Hasil Uji 
heteroskedatisitas adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3 
Hasil Pengujian Heteroskedatisitas 

 

                                 

Sumber: Data kuesioner hasil spss 

Berdasarkan pada gambar 3 menunjukan bahwa data tersebut di atas dan di bawah angka 0 (nol) 
pada sumbu Y dan tidak dapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini tidak 
terjadi heteroskedatisitas. 
 
Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 
korelasi antara variabel bebas dengan model regresi. Untuk mendeteksi ada atau tidak nya 
multikolinieritas dengan menggunakan nilai tolerance ≥ 0,10 atau dengan nilai variance 
inflantion factor (VIF) ≤ 10. Hasil dapat dilihat dengan tabel berikut:  

 
Tabel 1 

Hasil pengujian Multikolinearitas 
                                                                         Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 1.967 2.839    

Beban Kerja .321 .086 .342 .452 2.214 
Gaya Kepemimpinan .366 .089 .392 .420 2.382 
Komunikasi .305 .097 .270 .521 1.919 

 
a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

 Sumber: Data kuesioner hasil spss 
Berdasarkan tabel 1 diatas menunjukan variabel bebas menunjukan nilai tolerance sebesar 0,452  
sampai dengan 0,521  artinya semua variabel bebas memiliki nilai tolerance  ≥0,10 artinya 
tidak terjadi korelasi antara variabel bebas.  
Hasil VIF menunjukan semua variabel bebas memiliki nilai VIF ≤ 10 artinya tidak ada 
multikolinieritas antara variabel bebas. 
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Uji Autokorelasi 
Uji Autokorelasi adalah keadaan pada model regresi ada korelasi antara residual pada 

periode t dengan residual pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah tidak 
terdapat masalah autokorelasi. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem auto korelasi. 
Model pengujian ini dapat diujindengan menggunakan uji Durbin Watson (DW test). 

          

 
              Tabel 2 

Hasil pengujian Autokorelasi 
 

   Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
1 .887a .787 .775 2.535 2.067 
 
a. Predictors: (Constant), Komunikasi, Beban Kerja, Gaya Kepemimpinan 
b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

  Sumber: Data kuesioner hasil spss 
 
Dengan nilai tabel 2 diatas pada tingkat signifikan 5% jumlah sampel 60 (n) dan jumlah variabel 
independen 3 (k=3), nilai Durbin Watson (DW Statistik) dari hasil analisis regresi sebesar 2,067 
dapat dilihat pada tabel diatas. Dengan demikian maka di dapat nilai DL=1,4797 dan 
DU=1,6889. Maka dapat di ketahui hasil DW berada d antara DU dan (4-DU) atau ( 2,503 > 
2,067 < 2,311). Maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. 
 
Analisis Regresi linier Berganda 

Model persamaan regresi yang baik adalah memenuhi persyaratan  asumsi klasik yaitu 
antara lain semua data terdistribusi dengan normal. Model persamaan yang diajukan dalam 
penelitian ini sudah baik.  

Analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh secara parsial 
variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan estimasi regresi berganda dengan program 
SPSS diperoleh hasil sebagai berikut: 

 
   Tabel 3 

     Hasil Pengujian Regresi  
      Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.967 2.839  .693 .491 

Beban Kerja .321 .086 .342 3.719 .000 
Gaya Kepemimpinan .366 .089 .392 4.116 .000 
Komunikasi .305 .097 .270 3.154 .003 

 
a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

  Sumber: Data kuesioner hasil spss 
Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk adalah: 
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Keterangan :  Y    =  Kinerja karyawan 
        X1   =   Beban Kerja 
              X2  =    Gaya Kepemimpinan 
              X3  =    Komunikasi 
      Konstanta 
   Koefisien regresi variabel beban kerja 
   Koefisien regresi variabel gaya kepemimpinan 
   kofisiensi regresi variabel komunikasi 
Y = 1967 + 0,321 X1 + 0,366 X2 + 0,305 X3 
 
Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa:  
1) Nilai konstanta sebesar 1,967 artinya, jika pengaruh beban kerja, gaya kepemimpinan, 

dan komunikasi sama di anggap konstan, maka variabel kinerja karyawan sebesar 1,967 
2) Nilai koefisien regresi linier berganda variable beban kerja memberikan nilai sebesar 

0,321 yang berarti bahwa beban kerja semakin kuat naik satuan dengan asumsi variable 
lain tetap maka kinerja karyawan mengalami peningkatan sebesar 0,321 

3) Nilai koefisien regresi linier berganda variabel gaya kepemimpinan  sebesar 0,366 yang 
berarti bahwa gaya kepemimpinan semakin kuat naik satu satuan dengan asumsi variabel 
lain tetap maka kinerja karyawan akan mengalami peningkatan sebesar 0,366 

4) Nilai koefisien regresi linier berganda variabel komunikasi sebesar 0,305 yang berarti 
bahwa komunikasi semakin kuat naik satu satuan dengan asumsi variabel lain tetap maka 
kinerja karyawan akan mengalami peningkatan 0,305 

 
Analisis Koefisien Korelasi 
 Analissis korelasi adalah analisis yang bertujuan untuk mencari hubungan antara dua 
variabel atau lebih. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik 
pengukuran hubungan yang mengacu pada sekelompok teknik yang digunakan untuk mengukur 
kekuatan hubungan antara dua variabel. 

Tabel 4 
Hasil Pengujian Koefisien Korelasi 

Correlations 

 
Beban 
Kerja 

Gaya 
Kepemimpinan Komunikasi 

Kinerja 
Karyawan 

Beban Kerja Pearson Correlation 1 .711** .622** .788** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 
N 60 60 60 60 

Gaya Kepemimpinan Pearson Correlation .711** 1 .656** .812** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 
N 60 60 60 60 

Komunikasi Pearson Correlation .622** .656** 1 .739** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 
N 60 60 60 60 

Kinerja Karyawan Pearson Correlation .788** .812** .739** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 60 60 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Sumber : data priemer di olah sendiri 
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Pada tabel 4 diatas terlihat antara beban kerja dengan kinerja karyawan menghasilkan angka 
0,788. Angka tersebut menunjukan korelasi antara beban kerja dengan kinerja karyawan adalah 
korelasi kuat karena r berkisar 0.600 - 0.799 Untuk korelasi antara gaya kepemimpinan dengan 
kinerja karyawan menghasilkan angka 0,812. Angka tersebut menunjukan korelasi antara gaya 
kepemimpinan dengan kinerja karyawan  mempunyai korelasi yang sangat kuat karena nilainya 
berkisar antara 0,800-1.00. Untuk korelasi antara komunikasi dengan kinerja karyawan 
menghasilkan angka 0,739. Angka tersebut menunjukan korelasi antara komunikasi dengan 
knerja karyawan mempunyai korelasi kuat karena nilainya berkisar antara 0.600 - 0.799.   
 
Analisis koefisien determinasi 
 Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa variasi variabel dependen 
terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui persentase tersebut peneliti menggunakan nilai 
Adjusted R Square pada output model summary. Berikut adalah hasil perhitungan uji koefisien 
determinasi menggunakan SPSS. 

Tabel 5  
Hasil Pengujian koefisien Determinasi  

                                                             Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
1 .887a .787 .775 2.535 2.067 
 
a. Predictors: (Constant), Komunikasi, Beban Kerja, Gaya Kepemimpinan 
b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

  Sumber : data primer hasil spss 
 

Dari hasil perhitungan diatas diketahui bahwa koefisien determinasi (adjust R2) yang 
diperoleh sebesar 0,775. Hal ini berarti 77,5% variabel kinerja karyawan di pengaruhi oleh 
variabel beban kerja, gaya kepemimpinan, dan komunikasi. Sedangkan sisanya 22,5%  di 
pengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini 
 
Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 
 Pengujian ini dimaksud apakah individu variabel mempunyai pengaruh secara signifikan 
terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan taraf signifikansi. Jika taraf 
signifikansi yang dihasilkan dibawah 0,05 maka hipotesis diterima, sebaliknya jika taraf 
signifikansi diatas 0,05 maka hipotesis di tolak.   

 
Tabel 6 

Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.967 2.839  .693 .491 

Beban Kerja .321 .086 .342 3.719 .000 
Gaya Kepemimpinan .366 .089 .392 4.116 .000 
Komunikasi .305 .097 .270 3.154 .003 

 
a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

 Sumber : data primer hasil spss 
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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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 Dari table 6 dapat di lihat hasil pengujian hipotesis beban kerja thitung sebesar 3.719  lebih 
besar dari ttabel 1,675 dengan taraf signifikansi 0,000 < 0,05. Maka Ho ditolak dan Ha diterima, 
sehingga dapat di simpulkan secara parsial beban kerja berpenguruh terhadap kinerja karyawan. 
 Hasil pengujian hipotesis gaya kepemimpinan  thitung  sebesar 4,116 lebih besar dari ttabel 
1,675 dengan taraf signifikansi 0,000 < 0,05.Maka Ho ditolak dan Ha diterima. sehingga dapat 
disimpulkan  secara parsial gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
 Hasil pengujian hipotesis komunikasi thitung  sebesar 3,154  lebih besar dari ttabel 1,675 
dengan taraf signifikansi 0,003 < 0,05. Maka Ho ditolak dan Ha diterima. sehinga dapat di 
simpulkan secara parsial  komunikasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
 
Uji Hipotesis Secara Simultan ( Uji F ) 
 Untuk menguji variabel bebas secara bersama-sama di uji dengan menggunakan uji F. Hasil 
perhitungan secara simultan diperoleh sebagai berikut: 

 
Tabel 7 

Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (UJi F) 
    ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1327.158 3 442.386 68.849 .000b 

Residual 359.826 56 6.425   

Total 1686.983 59    
a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 
b. Predictors: (Constant), Komunikasi, Beban Kerja, Gaya Kepemimpinan 
 Sumber : data primer hasil spss 
 
Dengan melihat tabel 7 dapat di peroleh kesimpulan sebagai berikut: 

Hasil perhitungan statistic fhitung = 68,849  hal ini menunjukan bahwa fhitung lebih besar 
dari ftabel, dimana ftabel 2,76 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih 
kecil 0,05. Hal ini menunjukan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa secara simultan variabel 
beban kerja, gaya kepemimpinan, dan komunikasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan.  

 
4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan 
sebagai berikut: 
1) Secara parsial beban kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai thitung  sebesar 3.719  lebih besar dari ttabel 1.675 dengan taraf signifikansi 
0,000 < 0,05. Maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga terdapat pengaruh yang 
signifikan antara variabel beban kerja terhadap kinerja karyawan 

2) Secara parsial gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini 
dibuktikan dengan nilai thitung  sebesar 4.116 lebih besar dari ttabel 1,675 dengan taraf 
signifikansi 0,000 < 0,05.Maka Ho ditolak dan Ha di terima. Sehingga terdapat pengaruh 
yang signifikan antara variabel gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

3) Secara parsial komunikasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini dibuktikan 
dengan nilai  thitung  sebesar 3.154 lebih besar dari ttabel 1,675 dengan taraf signifikansi 
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0,003 < 0,05. Maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga terdapat pengaruh yang 
signifikan antara variabel komunikasi terhadap kinerja karyawan. 

4) Secara simultan terdapat pengaruh beban kerja, gaya kepemimpinan, dan komunikasi 
terhadap kinerja karyawan . Hal ini dibuktikan dengan nilai fhitung = 68,849  menunjukan 
bahwa fhitung lebih besar dari ftabel, dimana ftabel 2,76 signifikansi sebesar sebesar 0,000. 
Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Sehinga Ho ditolak dan Ha diterima. dapat 
disimpulkan  ketiga variabel tersebut memliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 
karyawan. 

 
Saran 
 Berdasarkan kesimpulan  yang diperoleh dalam  penelitian ini,  maka diajukan saran- saran 

sebagai pelengkap erhadap hasil penelitian sebagai berikut: 
1) PT. Gelatik supra disarankan agar selalu mempertimbangkan tugas tambahan yang diberikan 

kepada karyawan, lalu mengevaluasi tugas- tugas pokok minimal tiga bulan sekali agar 
standar pekerjaan yang diberikan  karyaawan terukur. Karena  jika karyawan  mempunyai 
beban kerja yang terlalu berat maka tidak  akan ada yang di  hasilkan dan  lepas dari fokus 
tujuan perusahaan. 

2) PT. Gelatik Supra disarankan agar seorang pemimpin mempunyai sikap yang baik dan bijak 
tidak serta merta  memerintah atau memberikan tugas kepada  karyawan tetapi juga 
mengedukasi dan memotivasi karyawan. 

3) PT. Gelatik Supra disarankan mengarahkan  seorang pemimpin  maupun bawahan  dalam 
sebuah organisasi untuk  membangun  pemahaman tujuan dari  komuniksi  baik  pesan 
secara langsung (tatap muka) atau melalui pesan tulisan untuk  kemajuan  sebuah 
perusahaan. Agar lebih efektif diadakan family gathering  agar komunikasi   memiliki  kesan 
yang baik, rilex, keterbukaan antara bawahan maupun  atasan agar  dapat  mempengaruhi 
sikap baik agar tujuan perusahaan mudah tercapai.  
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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 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 
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dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
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investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Lingkungan Kerja, Motivasi dan Gaya 
Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan pada Kantor Kecamatan Ciledug bagian Pelayanan 
Jasa Kota Tangerang. Subjek pada penelitian ini adalah Karyawan yang bekerja di bagian 
Pelayanan Jasa Kantor Kecamatan Ciledug. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah Data 
primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebanyak 48 responden.Teknik pengambilan sampel menggunakan nonprobability 
sampling dengan menggunakan cara Accidental Sampling.pengumpulan data menggunakan 
kuesioner yang diolah dengan IBM SPSS Statistics 23. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 
Lingkungan Kerja (X1), Motivasi (X2) dan Gaya Kepemimpinan (X3) dan variabel terikat yaitu 
Kinerja Karyawan (Y). Dari hasil analisis uji t dengan tingkat signifikansi 5% menunjukkan 
bahwa Variabel Lingkungan Kerja memiliki thitung 3,371 > ttabel 2,01410 dan tingkat signifikansi 
0,002 < 0,05, Variabel Motivasi memiliki thitung 3,301 > ttabel 2,01410 dan tingkat signifikansi 
0,002 < 0,05 dan Variabel Gaya Kepemimpinan memiliki thitung 2,237 > ttabel 2,01410 dan tingkat 
signifikansi 0,030 < 0,05. Uji Simultan Uji F untuk keseluruhan variabel menunjukkan nilai 
Fhitung sebesar 117,183 dengan tingkat signifikan 0,000 sedangkan Ftabel sebesar 2,82. Dengan 
demikian Fhitung 117,183 > Ftabel 2,82 dan signifikansi 0,000 < 0,05. Artinya hipotesis yang 
menyatakan variabel Lingkungan Kerja, Motivasi dan Gaya Kepemimpinan secara bersama-sama 
(simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Nilai pada uji 
Koefisien Determinasi (R2) sebesar 0.881. Angka ini menunjukkan bahwa Kinerja Karyawan 
mampu dijelaskan oleh faktor Lingkungan Kerja, Motivasi dan Gaya Kepemimpinan sebesar 
88,1%, sedangkan sisanya 11.9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang kemungkinan bisa 
memberi pengaruh yang lebih besar terhadap Kantor Kecamatan Ciledug bagian Pelayanan Jasa 
Kota Tangerang, Nilai pada Uji Regresi Linier Berganda Y = 4.936 + 0.342X1 + 0.318X2 + 
0.220X3. Dengan nilai konstanta sebesar 4.936. Koefesien variabel Lingkungan Kerja (X1) 
sebesar 0.342. Koefesien variabel Motivasi (X2) sebesar 0.318 dan Koefesien variabel Gaya 
Kepemimpinan Variabel (X3) sebesar 0.220.   
 
Kata Kunci: Lingkungan Kerja, Motivasi, Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Karyawan 
 
 

1. PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
 Persaingan dunia kerja sangat membutuhkan orang yang biasa berfikir untuk maju, cerdas, 
inovatif dan mampu berkarya dengan semangat yang tinggi dalam menghadapi kemajuan zaman. 
Berbagai organisasi, berusaha meningkatkan kinerja dari seluruh elemen yang ada dalam 
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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. 
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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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organisasi dengan tujuan mencapai kelangsungan hidup organisasi tersebut. Proses kegiatan suatu 
organisasi pasti akan mengalami hambatan dan rintangan dalam mencapai tujuannya. Salah 
satunya adalah upaya dalam peningkatan sumber daya manusia. Sumber daya manusia 
merupakan salah satu unsur atau bagian investasi terbesar dari suatu organisasi. Sumber daya 
manusia (SDM) yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi 
dan keterampilan yang dapat memajukan perusahaan. Bagaimanapun juga, perusahaan tidak akan 
mungkin dapat berjalan jika tidak memiliki sumber daya manusia yang mampu melaksanakan 
tugasnya dengan baik. Maka faktor manusia memegang peranan utama dalam setiap usaha yang 
dilakukan perusahaan.  
 Setiap perusahaan seringkali berhadapan dengan masalah mengenai kinerja karyawannya. 
Setiap pimpinan dalam perusahaan akan selalu berupaya agar setiap kegiatan yang dilaksanakan 
mencapai hasil yang maksimal dan dilakukan secara efektif dan efisien. Agar tercapai tingkat 
efektivitas dan efisiensi yang diinginkan, maka dalam perusahaan tersebut harus memiliki sistem 
kerja yang baik atau memiliki kinerja yang baik. Oleh karena itu, keberhasilan organisasi sangat 
bergantung kepada baik atau buruknya kinerja dari organisasi tersebut. Dimana kinerja dari suatu 
organisasi tergantung dari kinerja para karyawannya yang merupakan penting untuk berjalannya 
sebuah perusahaan. Kinerja merupakan implementasi dari suatu perencanaan yang telah disusun. 
 Sumber daya manusia merupakan aspek utama bagi perusahaan yang menjadi rencana dan 
pelaku relatif aktif berbagai aktivitas dalam suatu organisasi. Begitu pentingnya peranan sumber 
daya manusia ini, selayaknya perusahaan didukung oleh sistem pengelolaan sumber daya 
manusia yang baik guna dapat mempertahankan tenaga kerja yang ada. Umumnya, tenaga kerja 
yang potensial tidak akan bertahan lama apabila sistem sumber daya manusia dalam perusahaan 
dikelola kurang baik. Pada dasarnya banyak perusahaan yang sudah menyadari akan arti 
pentingnya tenaga kerja yang potensial sehingga membuat sistem seleksi karyawan yang sangat 
baik, di mana diharapkan dengan cara ini dapat memperoleh tenaga kerja yang memiliki 
kemampuan yang baik. Namun apabila hal ini tidak didukung oleh sistem pengelolaan sumber 
daya manusia yang baik, maka umumnya tenaga kerja yang potensial ini tidak bertahan lama, dan 
akan kehilangan para karyawannya yang baik dan harus mengeluarkan biaya untuk menarik, 
menyeleksi, melatih, dan mengembangkan penggantinya. 
 Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan sangat penting untuk diperhatikan manajemen. 
Lingkungan kerja adalah suasana dimana karyawan melakukan aktivitas setiap harinya dengan 
segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan, dapat mempengaruhi karyawan dalam menjalankan 
tugas yang diembankan kepadanya misalnya dengan adanya air conditioner (AC), penerangan 
yang memadai dan sebagainya. Lingkungan kerja yang panas, pengap, bising dan penuh masalah 
menyebabkan orang menjadi mudah marah, tersinggung, berkata keras atau kotor, dan menjadi 
reaktif, over responsif. Kondisi dan situasi  membentuk sistem nilai dan budaya kerja. 
Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan karyawan untuk 
dapat bekerja secara optimal. Jika karyawan menyenangi lingkungan kerja di mana ia bekerja, 
maka karyawan tersebut akan betah ditempat kerjanya, melakukan aktivitasnya sehingga waktu 
kerja dipergunakan secara efektif. Sebaliknya lingkungan kerja yang tidak memadai akan dapat 
menurunkan kinerja karyawan. Lingkungan kerja memberikan pengaruh terhadap peningkatan 
kinerja karyawan karena lingkungan kerja merupakan segala sesuatu hal yang berada di sekitar 
karyawan dan dapat mempengaruhi karyawan tersebut dalam melaksanakan tugas serta tanggung 
jawabnya. Lingkungan kerja yang baik dapat mendukung pelaksanaan kerja yang efektif 
sehingga dapat menimbulkan semangat dalam bekerja dan meningkatkan kinerja karyawan. 
Lingkungan kerja juga akan ikut serta berpengaruh pada tingkat kehadiran pegawai tersebut, 
mungkin karena ia merasa terlalu terbebani dengan pekerjaan yang diberikan, atau bisa terjadi 

ANALISIS PENGARUH LINGKUNGAN KERJA, (ALBIANSYAH, ABDUL RACHIM ) 
42-56



karena adanya konflik dan kesulitan untuk berhubungan dengan rekan kerjanya, serta kurangnya 
fasilitas pendukung yang diberikan, sehingga hal ini dapat mempengaruhi keinginannya untuk 
bekerja secara optimal. 
 
 Selain faktor lingkungan kerja, faktor lain yang dapat meningkatkan kepuasan kerja dan 
menumbuhkan semangat kerja pada karyawan adalah faktor motivasi, apabila seorang karyawan 
merasa termotivasi dalam menjalankan pekerjaannya maka seorang karyawan memiliki semangat 
kerja yang tinggi dan memberikan kontribusi yang besar pada perusahaan. Motivasi kerja 
tentunya juga akan memberikan kepuasan kerja tersendiri bagi karyawan salah satunya untuk 
selalu hadir di kantor dan bekontribusi secara maksimal pada tempatnya bekerja. Seseorang yang 
termotivasi yaitu orang yang melaksanakan upaya substansial guna menunjang tujuan-tujuan 
produksi kesatuan kerjanya dan organisasi dimana ia bekerja. Seseorang yang tidak termotivasi 
hanya memberi upaya minimum dalam hal berkerja. Serta seseorang karyawan akan berprestasi 
ketika kinerjanya dihargai, sebaliknya jika usahanya tidak dihargai maka dia tidak akan berupaya 
untuk berprestasi. 
 Faktor kepemimpinan pun menjadi sangat utama karena kepemimpinan adalah proses yang 
mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi kearah pencapaian tujuan. 
Peran pemimpin sangatlah penting. Sebab dalam mengelola dan mengendalikan berbagai fungsi 
dalam organisasi agar tetap konsisten dengan tujuan organisasi dibutuhkan seorang pemimpin 
yang memiliki pengaruh terhadap sikap karyawannya, efektivitas seorang pemimpin akan sangat 
dipengaruhi oleh karakteristik dari para bawahannya. Selain berasal dari kepemimpinan yang ada, 
motivasi juga sangat diperlukan oleh bawahan, karena dengan motivasi inilah para pegawai dapat 
meningkatkan kinerjanya. Jika karyawan merasa puas terhadap apa yang diterimanya, dan juga 
kepemimpinan yang baik maka kinerjanya juga akan meningkat. Dalam hal ini pemimpin juga 
dituntut untuk memiliki kebijakan yang bertujuan untuk memberikan kepuasan kerja pada setiap 
karyawan. Motivasi dan semangat kerja pada diri setiap karyawan sangat memberikan dampak 
yang positif atau negatif pada hasil pekerjaan karyawan, sehingga apabila seorang karyawan 
memiliki semangat yang baik maka juga akan memberikan hasil dan kontribusi yang baik bagi 
perusahaan. 
 Kinerja karyawan akan berdampak langsung kepada kemajuan atau kemunduran yang 
diperoleh dari instansi atau perusahaan tersebut. Kinerja karyawan menunjuk kepada kemampuan 
karyawan dalam melaksanakan keseluruhan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Ada 
beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai, misalnya kepemimpinan, motivasi kerja, 
dan lingkungan kerja. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok 
guna mencapai suatu visi atau serangkaian tujuan yang ditetapkan. Kepemimpinan (leadership) 
dapat dikatakan sebagai cara dari seorang pemimpin (leader) dalam mengarahkan, mendorong 
dan mengatur seluruh unsur-unsur di dalam kelompok atau organisasinya untuk mencapai suatu 
tujuan organisasi yang diinginkan sehingga menghasilkan kinerja pegawai yang maksimal. 
Dengan meningkatnya kinerja pegawai berarti tercapainya hasil kerja seseorang atau pegawai 
dalam mewujudkan tujuan organisasi. Motivasi kerja adalah perasaan atau keinginan seseorang 
yang berada dan bekerja pada kondisi tertentu untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang 
menguntungkan dilihat dari perspektif pribadi dan terutama organisasi. Motivasi itu sendiri dapat 
berupa dorongan positif yang diperoleh dari intensif/tunjangan dan gaji tambahan, maupun dapat 
berupa sanksi agar pegawai dapat memiliki motivasi untuk berubah. Lingkungan kerja adalah 
segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 
menjalankan tugas-tugasnya. 
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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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 Kecamatan adalah institusi (lembaga) yang pengelolaannya ditujukan untuk melayani. 
Kecamatan dapat digolongkan sebagai organisasi penyedia jasa yang  juga mengandalkan 
kualitas pelayanan jasa yang diberikan kepada masyarakat. Kecepatan pelayanan, keramahan, 
serta keamanan pelayanan publik akan menjadi kunci keberhasilan. Maka dari itu, berdasarkan 
uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul 
“Analisis Pengaruh Lingkungan Kerja, Motivasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap 
Kinerja Karyawan Pada Kantor Kecamatan Ciledug Bagian Pelayanan Jasa Kota 
Tangerang.” 

 
Pembatasan Masalah 
Atas dasar masalah-masalah tersebut maka penulis melakukan pembatasan masalah sebagai 
berikut : 
1)  Peneliti hanya membatasi tentang permasalah mengenai analisa pengaruh lingkungan kerja, 

motivasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di Kantor Kecamatan Ciledug 
Kota Tangerang.  

2) Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang dengan kriteria 
responden di bagian pelayanan jasa. 

 
Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakan di atas, maka penulis merumuskanmasalah sebagai berikut: 
1)  Apakah Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan pada Kantor 

Kecamatan Ciledug Bagian Pelayanan Jasa Kota Tangerang secara parsial? 
2) Apakah Motivasi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan pada Kantor Kecamatan Ciledug 

Bagian Pelayanan Jasa Kota Tangerang secara parsial? 
3)  Apakah Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan  pada Kantor 

Kecamatan Ciledug Bagian Pelayanan Jasa Kota Tangerang secara parsial? 
4)  Apakah Lingkungan Kerja, Motivasi, Dan Gaya Kepemimpinan berpengaruh Terhadap 

Kinerja Karyawan pada Kantor Kecamatan Ciledug Bagian Pelayanan Jasa Kota Tangerang 
secara simultan? 

 
2. LANDASAN TEORI 

Pengertian Lingkungan Kerja 
Menurut Pandi (2016:251). Lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada dilingkungan para pekerja 
yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas seperti temperatur, kelembapan, 
ventilasi, penerangan, kegaduhan, kebersihan tempat kerja dan memadai tidaknya alat-alat 
perlengkapan kerja. Lingkungan kerja dapat diartikan sebagai keseluruhan alat perkakas yang 
dihadapi, lingkungan sekitarnya di mana seorang bekerja, metode kerjanya, sebagai pengaruh 
kerjanya baik sebagai perorangan maupun sebagi kelompok. Lingkungan kerja adalah sesuatu 
yang ada disekitar para pekerja/ karyawan yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan 
dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga akan diperoleh hasil kerja yang maksimal, dimana 
dalam lingkungan kerja tersebut terdapat fasilitas kerja yang mendukung karyawan dalam 
penyelesaian tugas yang dibebankan kepada karyawan guna meningkatkan kerja karyawan dalam 
suatu perusahaan. 

Lingkungan kerja yang normal dan stabil merupakan kondisi yang diinginkan para 
karyawan karena dalam kondisi ini semua pekerjaan cenderung lancar sehingga pengawasan 
dapat lebih terfokus dan lebih baik. Karyawan mudah diarahkan dan semua norma dan sistem 
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dilaksanakan, sehingga output produksi dan pelayanan juga lebih baik. Pada kondisi ini semua 
informasi dapat disampaikan dengan lancar,bisa dikatakan tak bermasalah. Lingkungan kerja 
yang cenderung tak mengalami kemajuan dan semangat untuk maju serta tidak adanya 
pembenahan. Lingkungan kerja seperti ini membuat karyawan tak nyaman dan menguras energi, 
Sering terjadi gejolak dengan motif ekonomi ataupun politik. Banyak pula konflik internal, 
akibatnya dari beberapa gejolak, karyawan tak lagi fokus pada tugas tetapi lebih suka ikut arus, 
mengikuti siapa saja yang mereka anggap perlu didukung. 

 
Pengertian Motivasi 
Motivasi berasal dari kata Motivation, yang artinya dorongan daya batin, sedangkan motivate 
artinya mendorong untuk berperilaku atau berusaha. Motivasi dalam manajemen, lebih 
menitikberatkan pada bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi bawahan, agar mau 
bekerja sama secara produktif berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. 
Motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia, supaya 
mau bekerja giat dan antusias untuk mencapai hasil yang optimal. Motivasi semakin penting 
karena manajer membagikan pekerjaan pada bawahannya untuk dikerjakan dengan baik dan 
terintegrasi kepada tujuan yang diinginkan. Perusahaan tidak hanya mengharapkan karyawan 
mampu berkomunikasi dengan baik dan terampil tetapi yang terpenting mereka memiliki 
keinginan untuk bekerja dengan giat dan mencapai hasil kerja yang baik. Banyak faktor yang 
menjadikan suatu instansi berupaya keras memberikan solusi dari kekurangan yang ada. Salah 
satunya dengan seringnya mengadakan komunikasi yang efektif, memotivasi pegawai untuk 
mengetahui permasalahan yang di hadapi selama ini. Motivasi ditinjau dari ilmu manajemen 
merupakan suatu fungsi atau alat yang erat kaitannya dengan manusia sebagai penggerak orang - 
orang agar mampu melakukan kegiatan – kegiatan organisasi. Bagi pimpinan organisasi kegiatan 
manajemen penting dalam melakukan kinerja organisasi. Kegiatan – kegiatan yang dilakukan 
oleh para bawahan dapat menunjang ke arah pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Setiap 
pimpinan selalu mengalami hambatan mengingat orang – orang mempunyai keinginan dan 
kebutuhan yang berbeda. 
Kaswan (2011:1), menyimpukan pengertian motivasi sebagai berikut: 
1) Sebagai suatu kondisi yang menggerakkan manusia ke arah suatu tujuan tertentu. 
2) Suatu keahlian dalam mengarahkan karyawan dan perusahaan agar mau bekerja secara 

berhasil sehingga keinginan karyawan dan tujuan perusahaan sekaligus tercapai. 
3) Sebagai pengarahan tingkah laku dan pelajaran motivasi sebenarnya merupakan pelajaran 

tingkah laku. 
4) Sebagai energi untuk membangkitkan dorongan dalam diri. 
5) Sebagai kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku 

yang berhubungan dengan lingkungan kerja. 
Definisi–definisi diatas menunjukkan bahwa motivasi merupakan dorongan bagi sesorang 
pegawai agar mau bekerja dengan sungguh–sungguh guna mencapai tujuan pribadi pegawai 
tersebut sampai akhirnya pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu setiap orang mempunyai 
kebutuhan yang berbeda– beda, maka diperlukan pemahaman kebutuhan umum yang selalu ada 
pada setiap orang. Hal ini dapat dilakukan karena pada dasarnya setiap orang mempunyai 
kebutuhan yang dominan.Dengan mengetahui kebutuhan apa yang mendominasi pekerjaannya, 
seorang pemilik atau manager akan dapat memotivasi pekerjaannya dengan jalan memenuhi 
kebutuhan pekerja tersebut sehingga pekerja dapat bekerja secara maksimal. Berdasarkan 
pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan dorongan yang 
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dapat membangkitkan kemauan kerja karyawan untuk memulai melaksanakan pekerjaan sesuai 
tugas dan tanggung jawabnya. 
 
Pengertian Kepemimpinan 
Pada suatu organisasi, pimpinan merupakan unsur terpenting, karena memiliki daya kemampuan 
yang dapat mempengaruhi dan menggerakkan manusia lainnya untuk bekerja guna mencapai 
tujuan. Kepemimpinan merupakan proses dimana pimpinan mempengaruhi sikap dan perilaku 
anggotanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu organisasi yang berhasil dalam 
mencapai tujuan serta mampu memenuhi tanggung jawab sosialnya akan sangat tergantung pada 
managernya. Seorang pemimpin suatu organisasi akan diakui sebagai seorang pemimpin apabila 
ia mempunyai pengaruh dan mampu mengarahkan bawahannya ke arah pencapaian tujuan 
organisasi. Banyak definisi dari kepemimpinan yang menggambarkan bahwa kepemimpinan 
dihubungkan dengan proses mempengaruhi orang baik secara individu maupun masyarakat. Ada 
beberapa pendapat mengenai definisi dari kepemimpinan, yaitu: 
1) Robbins dan Judge (2013:151). Mendefinisikan bahwa kepemimpinan (leadership) adalah 

kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok guna mencapai suatu visi atau 
serangkaian tujuan yang ditetapkan.  

2) Menurut Hasibuan (2011:170). Kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin 
mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan 
efisien untuk mencapai tujuan organisasi.  

3) Menurut Siagian (2011:62). Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk 
mempengaruhi orang lain, dalam hal ini pemimpin dapat mempengaruhi para bawahannya 
sedemikian rupa sehingga para bawahannya itu mau melakukan kehendak pemimpin 
meskipun secara pribadi hal itu mungkin tidak disenangi. 

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan merupakan proses 
mempengaruhi yang dilakukan oleh seseorang dalam mengelola anggota kelompoknya untuk 
mencapai tujuan organisasi melalui proses komunikasi yang jelas. Proses mempengaruhi itu 
tentunya tidak dengan paksaan, namun disertai dengan pemberian motivasi sehingga seorang 
pemimpin itu mampu berinteraksi dan menginspirasikan tugas kepada bawahannya dengan 
menerapkan teknik-teknik tertentu. Proses tersebut juga memerlukan pengawasan yang tepat 
sehingga kesalahan yang terjadi dapat diminimalisir atau dikoreksi oleh pemimpin sehingga dapat 
tercapai tujuan yang telah ditetapkan. 
 
Pengertian Kinerja 
Anwar Prabu Mangkunegara (2016:67). Mendefinisikan kinerja adalah hasil kerja secara kualitas 
dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan menurut Payaman Simanjuntak 
(2011:11), kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Dari beberapa 
pendapat para ahli ini dapat disimpulkan bahwasanya kinerja adalah cara seseorang untuk 
mencapai suatu hasil yang baik dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. 
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Kerangka Pemikiran 
 

Gambar 1 
Kerangka Pemikiran 
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     Sumber : Hasil Pemikiran Sendiri 

Hipotesis 
Sehubungan dengan uraian di atas maka dapat dikemukakan hipotessis dalam penelitian ini, 

yaitu : 
Ho1: Tidak terdapat pengaruh Lingkungan Kerja tehadap Kinerja Karyawanpada Kantor 

Kecamatan Ciledug Bagian Pelayanan Jasa Kota Tangerang secara parsial. 
Ha1: Terdapat pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Kantor Kecamatan 

Ciledug Bagian Pelayanan Jasa Kota Tangerang secara parsial. 
Ho2: Tidak terdapat pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Karyawan pada Kantor Kecamatan 

Ciledug Bagian Pelayanan Jasa Kota Tangerang secara parsial. 
Ha2: Terdapat pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Karyawan pada Kantor Kecamatan Ciledug 

Bagian Pelayanan Jasa Kota Tangerang secara parsial. 
Ho3: Tidak terdapat pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan pada Kantor 

Kecamatan Ciledug Bagian Pelayanan Jasa Kota Tangerang secara parsial. 
Ha3: Terdapat pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan pada Kantor 

Kecamatan Ciledug Bagian Pelayanan Jasa Kota Tangerang secara parsial. 
Ho4: Tidak terdapat pengaruh Lingkungan Kerja, Motivasi dan Gaya Kepemimpinan terhadap 

Kinerja Karyawan pada Kantor Kecamatan Ciledug Bagian Pelayanan Jasa Kota Tangerang 
secara simultan. 

Ha4: Terdapat pengaruh Lingkungan Kerja, Motivasi, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja 
Karyawan pada Kantor Kecamatan Ciledug Bagian Pelayanan Jasa Kota Tangerang secara 
simultan. 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Asumsi Klasik 
Sarjono dan Julianita (2011) model regresi linear dapat disebut dengan model yang baik 

jika memenuhi asumsi klasik.Oleh karena itu, uji asumsi klasik sangat diperlukan sebelum 
melakukan analisis regresi. 

Lingkungan Kerja 
(X1) 

Motivasi  
(X2) 

Kinerja Karyawan 
(Y) 

Gaya Kepemimpinan 
(X3) 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

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

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

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

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

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

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar 
menunjukkan hubungan yang signifikan dan mewakili (representatif) maka model tersebut harus 
memenuhi uji asumsi klasik regresi yang meliputi : 
 
1. Uji Normalitas 
 Uji normalitas data dalam penelitian dapat dilihat dengan cara menghitung nilai signifikasi 
kolmogrov-smirnov dengan tingkat erorr yang diterapkan peneliti, peneliti disini menggunakan 
tingkat erorr 5% atau 0.05 dan memperhatikan titik-titik pada Normal P-Plot of Regresion 
Standardized Residual dari variabel dependen. 
 

Gambar 2 
Grafik Normal Probability Plot 

 
Sumber : Hasil pengelolaan data SPSS 23 
 

 Dari Gambar 2 sebaran data dalam grafik Normal P-P Plot Regression Standardized 
Residual berada disekitar diagonal. Sehingga memenuhi persyaratan dari uji normalitas adalah 
jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model 
regresi memenuhi normalitas. 
 
2. Uji Multikolinearitas 
 Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 
korelasi antar variabel independen. Dengan menganalisis matriks korelasi antar variabel 
independen dan perhitungan nilai tolerance dan VIF. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk 
menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0,1 atau sama dengan nilai VIF 
>10. Apabila nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10, maka tidak terjadi multikolineritas pada 
persamaan regresi. 
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Tabel 1 
Hasil Uji Multikolinearitas  

Sumber : Data Diolah dengan SPSS 23 
 

 Dari tabel 1 di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai 
Varian Inflation Factor (VIF) kurang dari 10, maka tidak terjadi masalah multikolinearitas. 
 
3. Uji Heteroskedastisitas 
 Uji yang dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 
variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mengetahui ada atau 
tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat pola tertentu pada grafik Plot seperti tabel 
dibawah ini. 

 
Gambar 3 

Grafik P-Plot Uji Heteroskedastisitas 

 
Sumber : Data diolah dengan SPSS 23 
  

 Dilihat dari grafik 4.7 Plot diatas maka tidak terjadi hesteroskedastisitas, karena tidak ada 
pola yang jelas atau titik tersebut menyebar tidak membentuk pola baik yang diatas ataupun yang 
dibawah angka nol. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta 
Toleranc

e VIF 
1 (Constant

) 4.936 2.350  2.101 .041   

X1 .342 .101 .381 3.371 .002 .197 5.066 
X2 .318 .096 .413 3.301 .002 .161 6.193 
X3 .220 .098 .199 2.237 .030 .320 3.123 

a. Dependent Variable: Y 
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4. Uji Autokorelasi  
 Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier terdapat 
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode 
t-1 (sebelumnya). Autokorelasi timbul karena residual pada satu pengamatan lain pada model 
regresi. 

Tabel 2 
Hasil Uji Autokorelasi 

 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
1 .943a .889 .881 1.421 2.259 
a. Predictors: (Constant), X3.GAYAKEPEMIMPINAN, X1.LINGKUNGANKERJA, 
X2.MOTIVASI 
b. Dependent Variable: Y.KINERJAKARYAWAN 

 

Sumber : Data diolah dengan SPSS versi 23 
 

 Uji Autokorelasi yang digunakan adalah uji Durbin-Watson. Berdasarkan tabel di atas 
menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 2.259. Bila nilai DW terletak antara batas atau Upper 
Bound (du) dan (4-du), maka berarti tidak ada autokorelasi. Didapat nilai pada tabel Durbin 
Watson untuk n=48 dan k=3 adalah du= 1,6708 dan 4-du= 2,3292 (1,6708 < 2,259 < 2,3292) 
sehingga dapat dipastikan bahwa model regresi linier berganda tersebut tidak terjadi autokorelasi. 

 
Analisis Regresi Linier Berganda 
 Analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk 
membuktikan hipotesis mengenai adanya pengaruh Lingkungan Kerja (X1), dan Motivasi (X2), 
dan Gaya Kepemimpinan (X3) secara parsial maupun secara simultan terhadap Kinerja 
Karyawan (Y) perhitungan statistic dalam analisis regresi linier berganda menggunakan software 
23. 
 Hasil penelitian data dengan menggunakan SPSS 23 menunjukkan bahwa masing-masing 
variabel memiliki pengaruh yang signifikan. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 
Tabel 3  

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda  
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4.936 2.350  2.101 .041 

X1 .342 .101 .381 3.371 .002 
X2 .318 .096 .413 3.301 .002 
X3 .220 .098 .199 2.237 .030 

a. Dependent Variable: Y 
 

Sumber : Data diolah dengan SPSS 23 
 

Y = 4,936 + 0,342X1 + 0,318X2 + 0,220X3 
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1)  Konstanta sebesar 4.936 artinya, jika Lingkungan Kerja (X1), Motivasi (X2), dan Gaya 
Kepemimpinan (X3) sama dengan nol atau konstanta maka nilai Kinerja Karyawan (Y) 
sebesar 4.936. 

2)  Koefisien variabel Lingkungan Kerja (X1) sebesar 0.342, ini dapat diartikan bahwa 
peningkatan Lingkungan Kerja (X1) sebesar 1, maka tingkat Kinerja Karyawan (Y) juga 
akan meningkat sebesar 0.342 satuan. 

3)  Koefisien variabel Motivasi (X2) sebesar 0.318, ini dapat diartikan bahwa Motivasi (X2) 
sebesar 1, tingkat Kinerja Karyawan (Y) juga akan meningkat sebesar 0.318 satuan. 

4)  Koefisien variabel Gaya Kepemimpinan (X3) sebesar 0.220, ini dapat diartikan bahwa 
peningkatan Gaya Kepemimpinan (X3) sebesar 1, maka tingkat Kinerja Karyawan juga 
akan meningkat sebesar 0.220 satuan. 

 
Koefisien Korelasi (r) 
 Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui tingkat hubungan antar variabel 
bebas dengan variabel terikat. Dapat dilihat dari tabel berikut ini. 
 
 

Tabel 4 
Hasil Koefisien Korelasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Data diolah dengan SPSS versi 23 
 
Dari tabel 4 dapat disimpulkan : 
1)  Besarnya korelasi antara Lingkungan Kerja dan Kinerja Karyawan didapatkan hasil 0.904. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang  positif dan sangat 
kuat, artinya semakin meningkatnya pengaruh Lingkungan Kerja, akan mempengaruhi 
Kinerja Karyawan Kantor Kecamatan Ciledug Bagian Pelayanan Jasa Kota Tangerang.  

2)  Besarnya korelasi antara Motivasi dan Kinerja Karyawan didapatkan hasil 0.916. Dari hasil 
tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan sangat kuat, artinya 
semakin meningkatnya pengaruh Motivasi, akan mempengaruhi Kinerja Karyawan Kantor 
Kecamatan Ciledug Bagian Pelayanan Jasa Kota Tangerang.  

3)  Besarnya korelasi antara Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Karyawan didapatkan hasil 
0.832. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan 
sangat kuat, artinya semakin meningkatnya pengaruh Lingkungan Kerja, akan 

Correlations 
 X1 X2 X3 Y 
X1 Pearson Correlation 1 .893** .773** .904** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 
N 48 48 48 48 

X2 Pearson Correlation .893** 1 .819** .916** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 
N 48 48 48 48 

X3 Pearson Correlation .773** .819** 1 .832** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 
N 48 48 48 48 

Y Pearson Correlation .904** .916** .832** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 48 48 48 48 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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mempengaruhi Kinerja Karyawan Kantor Kecamatan Ciledug Bagian Pelayanan Jasa Kota 
Tangerang. 

 
Koefisien Determinasi (R2) 
 Koefisien Determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 
menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai 
R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjalankan variabel terikat 
sangat terbatas. Nilai yang  mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel bebas memberikan 
hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. 

 
Tabel 5 

Hasil Koefisien Determinasi (R2) 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .943a .889 .881 1.421 
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 
b. Dependent Variable: Y 

Sumber : Data diolah dengan SPSS versi 23 
 Dari hasil tabel 5 dapat disimpulkan Adjusted R2 atau koefisien determinasi adalah sebesar 
0.881 atau 88,1%. Artinya 88,1% Kinerja Karyawan dipengaruhi kedua variabel ketiga variabel 
bebas (Lingkungan Kerja, Motivasi, dan Gaya Kepemimpinan). Sedangkan sisanya 11,9% 
dipengaruhi oleh variabel lain seperti yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 
 
Uji Hipotesis 
1.  Uji t 
 Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah individu variabel mempunyai pengaruh secara 
signifikan terhadap variabel terikat. Adapun kriteria yang digunakan dalam uji t dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut, derajat kebebasan (df) = n-k = 48-3 = 45, didapat ttabel  = 2.01410. 
 

Tabel 6 
Hasil Uji t 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4.936 2.350  2.101 .041 
X1 .342 .101 .381 3.371 .002 
X2 .318 .096 .413 3.301 .002 
X3 .220 .098 .199 2.237 .030 
a. Dependent Variable: Y 

 Sumber : Data diolah dengan SPSS 23 
 

1)  Pengaruh Lingkungan Kerja (X1) terhadap Kinerja Karyawan (Y) Variabel Lingkungan 
Kerja memiliki thitung 3,371 > ttabel 2,01410 dan tingkat signifikansi 0,002 < 0,05. Dengan 
demikian Ha1 diterima dan Ho1 ditolak, maka secara  parsial terdapat pengaruh yang 
signifikan antara variabel Lingkungan Kerja (X1)  tehadap Kinerja Karyawan (Y). 
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2)  Pengaruh Motivasi (X2) terhadap Kinerja Karyawan (Y) Variabel Motivasi memiliki thitung 
3,301 > ttabel 2,01410 dan tingkat signifikansi 0,002 < 0,05. Dengan demikian Ha1 diterima 
Ho1 ditolak, maka secara parsial terdapat pengaruh signifikan antara variabel Motivasi (X2) 
terhadap Kinerja Karyawan (Y). 

3)  Pengaruh Gaya Kepemimpinan (X3) terhadap Kinerja Karyawan (Y) Variabel Gaya 
Kepemimpinan memiliki thitung 2,237 > ttabel 2,01410 dan tingkat signifikansi 0,030 < 0,05. 
Dengan demikian Ha1 diterima Ho1 ditolak, maka secara parsial terdapat pengaruh 
signifikansi antara variabel Gaya Kepemimpinan (X3) terhadap Kinerja Karyawan (Y). 

 
2.  Uji F 
 Uji simultan (Uji F) bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen 
(bebas) mempengaruhi variabel dependen (terikat) secara bersama-sama atau simultan. Derajat 
kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar dari pada 
nilai F menurut tabel hipotesis alternatif, F hitung didapat dari dfi = k –1= 4 – 1= 3 dan df2 = n – k  
= 48 – 4  = 44 jadi dilihat pada tabel F hasil yang di dapat adalah 2,82. Jika F dikatakan simultan 
jika F tabel < F hitung dan dinyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian data untuk uji F adalah sebagai 
berikut: 
 

Tabel 7 
Hasil Uji F 

 
ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 710.343 3 236.781 117.183 .000b 
Residual 88.907 44 2.021   
Total 799.250 47    

a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

 
Sumber : Data diolah dengan SPSS 23 
 
Dari hasil pengujian regresi pada tabel 4.14 Uji Simultan (Uji F) untuk keseluruhan 

variabel menunjukkan nilai Fhitung sebesar 117,183 dengan tingkat signifikan 0,000 sedangkan 
Ftabel sebesar 2,82. Dengan demikian Fhitung 117,183 > Ftabel 2,82 dan signifikansi 0,000 < 0,05. 
dengan demikian Ha diterima dan Ho ditolak. Artinya hipotesis yang menyatakan variabel 
Lingkungan Kerja, Motivasi dan Gaya Kepemimpinan secara bersama-sama (simultan) memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Karyawan. 

 
 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan terhadap data penelitian yang telah terkumpul 
kemudian telah diolah mengenai Analisis Pengaruh Lingkungan Kerja, Motivasi dan Gaya 
Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan pada Kantor Kecamatan Ciledug Bagian Pelayanan 
Jasa Kota Tangerang, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
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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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1) Variabel Lingkungan Kerja (X1) terhadap Kinerja Karyawan (Y) pada Kantor Kecamatan 
Ciledug Bagian Pelayanan Jasa Kota Tangerang secara parsial. Hal ini dibuktikan dengan 
melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan pada hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) 
maka diperoleh t hitung lebih besar dari pada t tabel yaitu 3,371 > 2,01410 dengan taraf 
signifikansi 0,002 < 0,05 yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menerima Ha 

dan menolak Ho. Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa Lingkungan Kerja 
memiliki pengaruh positif secara parsial dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan. 

2) Variabel Motivasi (X2) terhadap Kinerja Karyawan (Y) pada Kantor Kecamatan Ciledug 
Bagian Pelayanan Jasa Kota Tangerang secara parsial. Hal ini dibuktikan dengan melalui 
hasil perhitungan yang telah dilakukan pada hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) maka 
diperoleh t hitung lebih besar dari pada t tabel yaitu 3,301 > 2,01410 dengan taraf 
signifikansi 0,002 < 0,05 yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menerima Ha 
dan menolak Ho. Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa Motivasi memiliki 
pengaruh positif secara parsial dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan. 

3) Variabel Gaya Kepemimpinan (X3) terhadap Kinerja Karyawan (Y) pada Kantor 
Kecamatan Ciledug Bagian Pelayanan Jasa Kota Tangerang secara parsial. Hal ini 
dibuktikan dengan melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan pada hasil uji hipotesis 
secara parsial (uji t) maka diperoleh t hitung lebih besar dari pada t tabel yaitu 2,237 > 
2,01410 dengan taraf signifikansi 0,030 < 0,05 yang berarti bahwa hipotesis dalam 
penelitian ini menerima Ha dan menolak Ho. Pengujian ini secara statistik membuktikan 
bahwa Gaya Kepemimpinan memiliki pengaruh positif secara parsial dan signifikan 
terhadap Kinerja Karyawan. 

4) Variabel Lingkungan Kerja (X1), Motivasi (X2), dan Gaya Kepemimpinan (X3) memiliki 
F hitung sebesar 117,183 > F tabel 2,82 maka menerima Ha dan menolak Ho artinya 
statistik membuktikan bahwa Lingkungan Kerja, Motivasi, dan Gaya Kepemimpinan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan secara simultan. 

 
Saran 
Dari hasil analisa dan kesimpulan yang ada, serta berdasarkan pada kritik dan saran responden 
yang terlampir pada kuesioner, penulis berusaha mengajukan beberapa masukan atau saran bagi 
perusahaan atau instansi yang bersangkutan untuk menciptakan strategi yang cocok guna 
meningkatkan Kinerja Karyawan.  
1) Lingkungan Kerja harus ditingkatkan lagi, rata-rata responden menjawab “Ragu-Ragu” 

(Netral) pada pernyataan, suhu udara ditempat kerja beroperasi dengan baik, sehingga 
merasa nyaman. Oleh karena itu, saran yang bisa dijadikan pertimbangan yaitu diharapkan 
pihak kantor harus selalu tetap memperhatikan kondisi temperatur di dalam ruangan tempat 
para karyawan bekerja contohnya dengan memberikan kenyamanan berupa kipas angin 
atau AC, ventilasi udara yang baik, khususnya warna dan pencahayaan akan mempengaruhi 
keadaan jiwa mereka dengan memakai warna dan cahaya yang tepat kegembiraan dan 
ketenangan bekerja para karyawan akan terpelihara karena mereka dapat bekerja dengan 
lebih cepat, dan matanya tak lekas menjadi lelah. agar para pegawai di Kantor Kecamatan 
Ciledug bagian Pelayanan Jasa Kota Tangerang bisa merasa nyaman saat bekerja dan tidak 
terganggu pekerjaannya dengan kondisi suhu ruangan yang tidak baik. 

2) Motivasi harus ditingkatkan lagi, perlu diberikan penghargaan yang sesuai dengan prestasi 
yang diberikan kepada organisasi. Bentuk-bentuk penghargaan tidak harus berupa uang, 
namun juga berupa pujian yang proporsional (masuk akal) dengan prestasi sehingga 
pegawai dapat terus terpacu dalam bekerja. Bentuk penghargaan lain dapat diberikan 
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berupa pemberian kesempatan mengembangkan diri melalui pendidikan formal maupun 
informal sehingga pegawai terus berkembang yang pada akhirnya diharapkan dapat 
meningkatkan Kinerja Kerja pegawai dan akan menjadi nilai tambah bagi pegawai yang 
bersangkutan serta bagi Institusi tersebut. 

3)  Camat Kecamatan Ciledug Kota Tangerang hendaknya untuk tetap memperhatikan gaya 
kepemimpinan, sebagai gaya kepemimpinan yang digunakannya, namun dalam hal 
pengambilan keputusan (program kerja berupa tugas atau kegiatan-kegiatan yang telah 
diputuskan oleh camat) hendaknya camat memberikan kesempatan kepada pegawai untuk 
mengungkapkan pendapat, masukan dan saran mereka, camat juga hendaknya selalu 
membangun hubungan yang baik dengan bawahan dan selalu berkomunikasi serta 
menyaring aspirasi (keinginan) pendapat pegawai. Serta memberikan binaan kepada para 
pegawai yang tidak disiplin. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan 
institusional, dan leverage terhadap income smoothing pada perusahaan jasa sub sektor property 
dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Popolasi penelitian adalah perusahaan jasa 
sub sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 
2016-2018. 
Penelitian menggunakan metode purposive sampling dalam pemilihan sampelnya dengan 
kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, diperoleh sampel 
sebanyak 10 perusahaan. Data yang digunakan peneliti adalah data sekunder berupa laporan 
keuangan tahunan perusahaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis menggunakan uji t, uji F dan uji koefisien 
determinasi. 
Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari kepemilikan 
manajerial, kepemilikan institusional, dan leverage secara bersama berpengaruh signifikan 
terhadap income smoothing. Secara parsial, variabel kepemilikan manajerial dan leverage 
berpengaruh signifikan terhadap income smoothing, sedangkan variabel kepemilikan institusional 
tidak berpengaruh signifikan terhadap income smoothing. 
 
Kata kunci: Income Smoothing, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Leverage. 

 
 

1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dari suatu perusahaan 
karena laporan keuangan memperlihatkan kondisi perusahaan pada tahun yang bersangkutan. 
Laporan keuangan menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan yang digunakan sebagai 
media komunikasi antara pihak internal perusahaan (manajemen) dan pihak eksternal perusahaan 
(investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat) untuk menilai kinerja manajer dalam mengelola 
dana perusahaan. Salah satu bagian dalam laporan keuangan yang dapat menunjukkan ukuran 
keberhasilan (kinerja) perusahaan adalah laba perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa laba 
adalah sesuatu yang dipertimbangkan oleh investor untuk mengambil keputusan apakah akan 
melakukan investasi atau tidak, apakah akan menjual saham yang dimilikinya atau tidak, dan 
apakah akan tetap memperhatikan investasi yang dimilikinya. Begitu pentingnya hal ini sehingga 
sangat banyak peneliti yang melakukan penelitian tentang laba. 
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Perhatian investor sering kali hanya terpusat pada informasi laba yang diberikan oleh 
perusahaan, sehingga tidak jarang memberikan kesempatan bagi manajemen untuk melakukan 
tindakan manipulasi laba dengan salah satu caranya adalah melakukan income smoothing. Income 
smoothing dilakukan manajemen untuk memperbaiki citra perusahaan dimana pihak eksternal. 
Selain itu, income smoothing dilakukan manajemen untuk memberi informasi yang relevan dalam 
melakukan prediksi terhadap laba dimasa yang akan datang. Income smoothing dilakukan untuk 
meningkatkan relasi-relasi usaha, meningkatkan persepsi pihak eksternal terhadap kemampuan 
manajemen dan meningkatkan kompensasi manajemen. 

Memahami kondisi keuangan perusahaan, diperlukan analisis terhadap laporan keuangan 
perusahaan. Disamping pihak intern perusahaan, beberapa pihak di luar perusahaan juga perlu 
memahami kondisi keuangan perusahaan. Namun demikian, praktik income smoothing dilakukan 
dengan sengaja dan dibuat-buat yang dapat menyebabkan pengungkapan laba yang yang tidak 
memadai atau menyesatkan. Sebagai akibatnya, investor mungkin tidak memperoleh informasi 
yang akurat, dan memadai mengenai laba untuk mengevaluasi hasil dan risiko dari portofolio 
mereka. 

Menurut Beidlement (1973) dalam Hery (2017:167) income smoothing diartikan sebagai 
suatu pengurangan dengan sengaja atas fluktuasi laba yang dilaporkan agar berada pada tingkat 
yang normal bagi perusahaan. Manajer melakukan income smoothing (perataan laba) pada 
dasarnya agar menjadi lebih mudah dalam mendapatkan pinjaman kreditor dan menarik investor 
untuk mendapatkan berbagai keuntungan ekonomi dan psikologis. 

Untuk meratakan laba, manajer mengambil tindakan yang meningkatkan laba yang 
dilaporkan ketika laba tersebut rendah dan mengambil tindakan yang menurunkan laba ketika 
laba tersebut relatif tinggi. Usaha untuk mengurangi fluktuasi laba adalah suatu bentuk 
manipulasi laba agar jumlah laba suatu periode tidak terlalu berbeda dengan jumlah laba periode 
sebelumnya. Oleh karena itu income smoothing meliputi penggunaan teknik-teknik tertentu untuk 
memperkecil atau memperbesar jumlah laba suatu periode sama dengan jumlah laba periode 
sebelumnya. Namun usaha ini bukan untuk membuat laba periode sebelumnya, karena dalam 
mengurangi fluktuasi laba itu juga dipertimbangkan tingkat pertumbuhan normal yang 
diharapkan pada periode tersebut. Situasi ini didasari oleh manajemen terutama dari kalangan 
manajemen yang kinerjanya diukur berdasarkan informasi tersebut, sehingga mendorong 
timbulnya disfunctional behavior. 

Perataan laba baik dilakukan jika dalam pelaksanaanya tidak melakukan fraud. Ada yang 
berpendapat bahwa income smoothing bukanlah suatu masalah dalam pelaporan keuangan karena 
memperbaiki kemampuan laba untuk mencerminkan nilai ekonomi suatu perusahaan dan dinilai 
oleh pasar tidak efisien. Disisi lain, perataan laba (income smoothing) dianggap tindakan yang 
harus dicegah. 

Tindakan perataan laba (income smoothing) dikenal sebagai tindakan yang logis dan 
rasional oleh manajemen digunakan untuk mendapatkan laba yang stabil, perusahaan akan 
menghindari fluktuasi laba yang drastis dengan melakukan tindakan perataan laba, karena 
perusahaan nantinya akan dibebani pajak yang besar dan meminimalkan risiko yang 
kemungkinan akan terjadi. Konsep income smoothing dilatar belakangi oleh teori keagenan yang 
diasumsikan pemilik dan manajemen sama-sama memiliki kepentingan untuk memaksimalkan 
utilitas masing-masing dari informasi yang dimiliki, sehingga menimbulkan konflik kepentingan 
yang disebut asimetri informasi. Terdapat beberapa fenomena mengenai perataan laba yang 
terjadi pada beberapa perusahaan besar. Contoh fenomena income smoothing (perataan laba) 
yaitu kasus PT Inovisi Infracom (INVS). Kasus PT Inovisi Infracom (INVS) pada tahun 2015. 

ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, (MOHAMMAD YAMIN, MIA IVANI) 
58-75



 
 

Pada tahun 2015 ditemukan indikasi salah saji dalam laporan keuangan PT Inovisi Infracom 
(INVS) periode September 2014 oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Ada delapan item dalam 
laporan keuangan INVS yang harus diperbaiki. BEI meminta INVS untuk merevisi nilai aset 
tetap, laba bersih per saham, laporan segmen usaha, kategori instrumen keuangan, dan jumlah 
kewajiban dalam informasi segmen usaha. Selain itu, BEI juga menyatakan adanya salah saji 
pada item pembayaran kas kepada saham, laporan segmen usaha, kategori instrumen keuangan, 
dan jumlah kewajiban dalam informasi segmen usaha.  Selain itu BEI juga menyatakan adanya 
salah saji yang pada item pembayaran kas kepada karyawan dan penerimaan (pembayaran) bersih 
hutang pihak berelasi dalam laporan arus kas. Pada periode semester pertama 2014, pembayaran 
gaji pada karyawan Rp 1,9 triliun. Namun, pada kuartal ketiga 2014 angka pembayaran gaji pada 
karyawan turun menjadi Rp 59 miliar. Sebelumnya, manajemen INVS telah merevisi laporan 
keuangannya untuk periode Januari hingga September 2014. Hasil revisi menunjukkan beberapa 
nilai pada laporan keuangan mengalami perubahan nilai, salah satu contohnya adalah penurunan 
nilai aset tetap menjadi Rp 1,16 tiliun dari yang sebelumnya diakui sebesar 1,45 triliun. Inovisi 
juga mengakui laba bersih per saham berdasarkan laba periode berjalan. Praktik ini membuat laba 
bersih persaham INVS tampak lebih besar. Padahal, seharusnya perseroan menggunakan laba 
periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk (Suhendra, 2015). 
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang income 
smoothing dengan judul “Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 
Institusional, dan Leverage Terhadap Income Smoothing pada Perusahaan Jasa Sub Sektor 
Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016–2018. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka perumusan masalah pada penelitian ini 
adalah: 
1) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap income smoothing pada 
perusahaan jasa sub sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 
2016–2018? 
2) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap income smoothing 
pada perusahaan jasa sub sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2016–2018? 
3) Apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap income smoothing pada perusahaan 
jasa sub sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016–2018? 
4) Apakah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan leverage secara bersama-
sama berpengaruh signifikan terhadap income smoothing pada perusahaan jasa sub sektor 
property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016–2018? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap income smoothing pada 
perusahaan jasa sub sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 
2016–2018. 
2) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap income smoothing pada 
perusahaan jasa sub sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 
2016–2018. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

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

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

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

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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3) Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap income smoothing pada perusahaan jasa 
sub sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016–2018. 
4) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan 
leverage terhadap income smoothing pada perusahaan jasa sub sektor property dan real estate 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016–2018. 

 
 

2. LANDASAN TEORI 
2.1 Teori Keagenan 
Menurut Mathius Tandiontong (2016:5) agency theory merupakan implementasi dalam 
organisasi modern. Teori agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) 
menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga professional yang disebut agen yang 
lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari 
kepemilikan perusahaan yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang 
semaksimalkan mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan 
oleh tenaga-tenaga profesional. 
Topik income smoothing terkait erat dengan konsep manajemen laba (earning management). 
Seperti manajemen laba, penjelasan konsep income smoothing juga menggunakan pendekatan 
teori keagenan (agency theory). Teori ini menyatakan bahwa manajemen laba dipengaruhi oleh 
konflik kepentingan antara manajemen (agent) dengan pemilik (principal) yang timbul ketika 
setiap pihak perusahaan untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran perusahaan. 
Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. 
Agent diasumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan tetapi juga 
dari tambahan yang terlihat dalam hubungan suatu agensi, seperti waktu luang yang banyak, 
kondisi kerja yang menarik dan jam kerja yang fleksibel. Sedangkan principal, diasumsikan 
hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka di perusahaan 
tersebut. Dengan demikian teori keagenan (agency theory) berkaitan dengan usaha-usaha untuk 
memecahkan masalah yang timbul dalam hubungan keagenan. Masalah keagenan muncul jika 
terdapat perbedaan tujuan (goals) antara agent dan principal serta terdapat kesulitan atau 
membutuhkan biaya yang mahal bagi prinsipal untuk senantiasa memantau tindakan-tindakan 
yang diambil oleh agent. 
Konflik keagenan pada dasarnya dilandasi oleh tiga asumsi sifat dasar manusia menurut Syarifah 
Rahmawati (2017:9) yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), 
(2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded 
rationality), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (risk averse). 
 
2.2 Teori Signal (Signaling Theory) 
Menurut Fauziah (2017:11) teori sinyal merupakan salah satu teori pilar dalam memahami  
manajemen keuangan. Secara umum, sinyal diartikan sebagai isyarat yang dilakukan oleh 
manajer perusahaan kepada investor. Tindakan yang ditempuh oleh manajer  tersebut tidak 
terlepas dari keinginannya untuk memberikan kesan positif terhadap situasi perusahaan yang 
dikelolanya sehingga penyampaian sinyal-sinyal yang baik dan bermutu sangat diperlukan. 
Dalam signal theory, kesulitan untuk membedakan mana perusahaan yang berkualitas rendah 
maupun yang berkualitas tinggi dapat dihindari, karena setiap manajer perusahaan yang kualitas 
perusahaanya lebih tinggi akan mampu memberikan sinyal-sinyal yang lebih baik kepada 
investor dibandingkan perusahaan dengan kualitas yang rendah. Dengan demikian, sinyal yang 
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akan disampaikan oleh manajer akan menjadi tolak ukur bagi investor dalam pengambilan 
keputusan investasi. 
2.3 Teori Akuntansi Positif (Positive Accounting Theory) 
Menurut Amin (2018:45) Positive Accounting Theory bertujuan untuk menjelaskan dan 
memprediksi konsekuensi yang terjadi jika manajer menentukan pilihan tertentu. Maka atas dasar 
dan asumsi untuk merumuskan pemahaman tentang income smoothing, Positive Accounting 
Theory (PAT) menjelaskan praktik-praktik akuntansi, diantaranya: 
1) Hipotesis Rencana Bonus 
Hipotesis ini yaitu bahwa anggapan dengan meningkatkan pelaporan laba bersih yang diperoleh 
oleh perusahaan maka bonus yang diperoleh oleh manajemen perusahaan akan meningkat secara 
signifikan. 
2) Hipotesis Utang atau Ekuitas 
Diasumsikan ketika hal-hal lain dalam keadaan tetap dan perusahaan mempunyai debt to equity 
ratio yang tinggi, manajer perusahaan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat 
meningkatkan pendapatan atau laba. 
3) Hipotesis Cost Politik 
Dalam hipotesis ini semua hal-hal lain dianggap tetap, ketika perusahaan mengeluarkan biaya 
untuk kepentingan politik dengan jumlah yang besar maka perusahaan tersebut akan cenderung 
menggunakan metode akuntansi yang dapat membuat pelaporan laba sesungguhnya. 
 
2.3 Kepemilikan Manajerial 
Menurut Lafond dan Rouchowdhury (2007) dalam Enni Savitri (2016:58) kepemilikan 
manajerial merupakan persentase kepemilikan saham perusahaan oleh direktur perusahaan 
dibandingkan dengan jumlah saham perusahaan yang beredar secara keseluruhan. Kepemilikan 
saham oleh manajerial akan mempengaruhi kinerja manajemen dalam mengoptimalkan 
perusahaan. Hal ini akan berpengaruh positif terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Dalam 
kepemilikan ini, manajer perusahaan selain sebagai pengelola juga bertindak sebagai pemegang 
saham pada perusahaan tersebut. 
Meningkatkan kepemilikan manajerial digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi 
masalah yang ada di perusahaan. Dengan meningkatnya kepemilikan manajerial maka manajer 
akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dalam hal ini akan berdampak baik 
kepada perusahaan serta memenuhi keinginan dari para pemegang saham. Semakin besar 
kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan 
kinerjanya karena manajemen mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari 
pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Manajemen akan lebih berhati-hati dalam 
mengambil suatu keputusan, karena manajemen akan ikut merasakan manfaat secara langsung 
dari keputusan yang diambil. Selain itu manajemen juga ikut menanggung kerugian apabila  
keputusan yang diambil oleh mereka salah. 
 
2.4 Kepemilikan Institusional 
Menurut Shien et al (2006) dalam Hery (2017:96) kepemilikan institusional merupakan 
kepemilikan saham oleh institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri serta 
institusi lainnya. Para investor institusional ini biasanya bertindak sebagai pihak yang memonitor 
jalannya sebuah perusahaan, dan dalam melakukan monitoring investor institusional ini lebih 
berpihak kepada para pemegang saham. Kepemilikan institusional ini merupakan salah satu 
faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. 
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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 
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Kepemilikan institusional pada umumnya memiliki proporsi kepemilikan dalam jumlah yang 
besar sehingga proses monitoring terhadap manajer menjadi lebih baik. Semakin besar 
kepemilikan institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari 
institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan 
dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan 
akan meningkat. Pengaruh investor institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi 
sangat penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dan 
pemegang saham. Hal ini disebabkan karena jika tingkat kepemilikan manajerial tinggi dapat 
berdampak buruk terhadap perusahaan karena menimbulkan masalah pertahanan, yang berarti 
jika kepemilikan manajerial tinggi, para manajer memiliki posisi yang kuat untuk melakukan 
suatu kontrol terhadap perusahaan dan pihak pemegang saham eksternal akan mengalami 
kesulitan untuk mengendalikan tindakan para manajer. 
 
2.5 Leverage 
Leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan 
dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan 
dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa leverage digunakan untuk 
mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek 
maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi) (Kasmir, 2014:112). 
Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. 
Untuk mencari rasio ini dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar 
dengan seluruh seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang 
disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain rasio ini untuk 
mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. 
 
2.6 Income Smoothing 
Menurut Koch (1981) dalam Hery (2017:167) memberikan definisi “income smoothing a means 
used by management to diminish the variability of stream reported income number relative to 
some perceived target stream by manipulation of artificial (accounting) or real (transactional) 
variables”. Income smoothing dilakukan perusahaan dengan tujuan agar laba yang dilaporkan 
perusahaan pada periode berjalan tidak terlalu tinggi. Hingga pada saat apabila menginginkan 
labanya menjadi lebih tinggi dari laba sesungguhnya maka perusahaan dapat menggunakan 
cadangan kerugian piutang, penurunan nilai persediaan, akumulasi depresiasi aktiva tetap, 
akumulasi amortisasi aktiva tak berwujud, dan lain-lainnya itu untuk mengatur laba sesuai 
dengan kepentingannya. 
 
2.7 Perumusan Hipotesis 
Hipotesis adalah dugaan sementara yang kebenarannya masih harus dilakukan pengujian. 
Berdasarkan pada perumusan masalah, maka perumusan hipotesis penelitian adalah sebagai 
berikut: 
1) H01: Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap income 
smoothing. 
2) Ha1: Kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap income smoothing. 
3) H02: Kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap income 
smoothing. 
4) Ha2: Kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap income smoothing. 

ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, (MOHAMMAD YAMIN, MIA IVANI) 
62-75



 
 

5) H03: Leverage tidak berpengaruh secara signifikan terhadap income smoothing. 
6) Ha3: Leverage berpengaruh secara signifikan terhadap income smoothing. 
7) H04: Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan leverage secara bersama-
sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap income smoothing. 
8) Ha4: Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan leverage secara bersama-
sama berpengaruh secara signifikan terhadap income smoothing. 
9)  
 

3. METODE PENELITIAN 
3.1 Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, menurut Sugiyono 
(2017:137) menjelaskan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data 
kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan 
data primer seperti buku-buku, literatul dan bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh 
variabel independen, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan leverage 
terhadap income smoothing. Populasi penelitian ini adalah perusahaan jasa sub sektor property 
dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
 
3.2 Horizon Waktu 
Horizon waktu dalam penelitian ini menggunakan study time series, yaitu merupakan data yang 
terdiri atas satu objek tetapi memiliki beberapa periode waktu misalnya harian, mingguan, 
bulanan, tahunan, dan lain-lain. perusahaan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah 
perusahaan jasa sub sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 
2016–2018. Penelitian ini menggunakan metode electronic research dan library research guna 
mendapatkan tambahan informasi lainnya melalui akses internet ke website 1 dan link lainnya 
yang relevan. 
 
3.3 Unit Analisis Data 
Objek yang diamati pada penelitian ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak pada sektor 
property, real estate dan kontruksi bangunan, sub sektor property dan real estate yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018.  
 
 
3.4 Metode Pengumpulan dan Pemilihan Data 
3.4.1 Populasi 
Menurut Sugiyono (2017:80), definisi populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas 
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Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Jumlah populasi penelitian sebanyak 65 perusahaan jasa 
sub sektor property dan real estate pada tahun 2016-2018. 
 
3.4.2 Sampel 
Berdasarkan pernyataan Sugiyono (2017:81) sampel merupakan bagian dari jumlah dan 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel pada penelitian ini 
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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 
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menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 
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3) Perusahaan tidak keluar (delisting) atau tidak diberhentikan/dinonaktifkan (suspend) dari 
Bursa Efek Indonesia. 
4) Perusahaan jasa sub sektor property dan real estate yang mencantumkan informasi 
mengenai kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional pada tahun 2016-2018. 
5) Perusahaan jasa sub sektor property dan real estate yang menyampaikan laporan 
keuangan dan data yang lengkap secara berturut-turut pada tahun 2016-2018 untuk mendukung 
penelitian. 
 
3.4.3 Metode Pengumpulan Data 
1) Penelitian Pustaka (Library Research) 
Merupakan pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, 
jurnal, majalah, internet dan perangkat lain yang berkaitan dengan judul penelitian. 
2) Penelitian Lapangan (Field Research) 
Merupakan cara untuk mendapatkan data sekunder yang diperlukan untuk dianalisis. Data 
sekunder yang dianalisis dalam penelitian ini berupa Laporan Keuangan Tahunan (annual report) 
perusahaan jasa sub sektor property dan real estate tahun 2016-2018 yang diperoleh dari website 
resmi Bursa Efek Indonesia. 
 
3.5 Variabel dan Pengukuran 
Menurut Sugiyono (2017:39), variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek 
atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulannya. Berikut ini penjelasan variabel independent dan variabel 
dependen dalam penelitian ini. 
 
3.5.1 Variabel Bebas 
Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 
perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono,2017:39). Dalam penelitian 
ini yang termasuk variabel independen adalah:  
1) X1 = Kepemilikan Manajerial 
Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen, 
baik direksi, komisaris, maupun karyawan dengan persyaratan tertentu untuk memiliki saham 
tersebut (Apriyani, Manik, Ratih 2016). 
 

 

Kepemilikan Manajerial =  

 
2) X2 = Kepemilikan Institusional 
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Kepemilikan institusional adalah saham perusahaan yang dimilik oleh industry atau lembaga 
seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusional lain 
(Julianti, 2015). 

 

Kepemilikan Institusional =  
 

 
3) X3 = Leverage 
Leverage merupakan faktor yang berhubungan dengan penggunaan utang dalam rangka 
pembiayaan perusahaan (Manuari dan Yasa, 2014). Penelitian ini menggunakan leverage sebagai 
proksi atas risiko keuangan perusahaan untuk mempertimbangkan pengaruh resiko keuangan 
terhadap praktik income smoothing yang dilakukan oleh perusahaan. 
 

 

 
 

 
3.5.2 Variabel Terikat 
Menurut Sugiyono (2017:39), variable dependent adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 
menjadi akibat karena adanya variabel bebas, yang disimbolkan dengan symbol (Y). Dalam 
hubungannya  dengan penelitian ini, yang menjadi variabel dependen adalah income smoothing 
yaitu pengurangan fluktuasi secara sengaja disekitar tingkat earnings tertentu yang dianggap 
normal bagi sebuah perusahaan. 
Income smoothing (perataan laba) diuji dengan Indeks Eckel (1981) menggunakan Coefficient 
Variation (CV) variabel penghasilan bersih dan variabel penjualan bersih, yang dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 
 

 

Indeks Eckel =  
 

 
3.6 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, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Persamaan 
regresi linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut: 
 

 
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

 
Keterangan: 
Y = Variabel Dependen (Income Smoothing) 
a = Konstanta 
b1 = Koefisien regresi dari variabel X1 (Kepemilikan Manajerial) 
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X1 = Kepemilikan Manajerial 
b2 = Koefisien regresi dari variabel X2 (Kepemilikan Institusional) 
X2 = Kepemilikan Institusional 
b3 = Koefisien regresi dari variabel X3 (Leverage) 
X3 = Leverage 
e = Pengaruh faktor lain (error) 

 
 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1 Analisis Data 
4.1.1 Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 
bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Menurut Ghozali 
(2016:19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari 
nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan 
skewness (kemencengan distribusi). 
 

Tabel 1 
Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

Kepemilikan 
Manajerial (X1) 30 0.00 8.78 1.8430 2.63715 

Kepemilikan 
Institusional (X2) 30 35.54 84.27 65.7573 13.18963 

Leverage (X3) 30 7.38 87.61 43.3737 24.07781 
Income Smoothing 
(Y) 30 -1.55 8.27 1.3480 2.82752 

Valid N (listwise) 40     
Sumber: SPSS 23, Data diolah 
 
Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa nilai N menunjukkan banyaknya data yang digunakan dalam 
penelitian, yaitu sebanyak 30 data, yang merupakan jumlah sampel selama periode penelitian 
2016-2018. Maka berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa: 
1) Analisis Deskriptif Kepemilikan Manajerial 
Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa, variabel kepemilikan manajerial mempunyai nilai mean (rata-
rata) 1,8430 dan standar deviasi sebesar 2,63715, hal ini berarti bahwa nilai mean lebih kecil 
daripada standar deviasi, sehingga mengindikasikan bahwa hasil yang kurang baik. Sebab standar 
deviasi merupakan pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data 
menunjukkan hasil yang tidak normal dan menyebabkan bias. Nilai minimum kepemilikan 
manajerial sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 8,78 dengan hasil data tersebut menunjukkan 
bahwa kepemilikan manajerial mengalami fluktuasi yang tidak terlalu besar. 
2) Analisis Deskriptif Kepemilikan Institusional 
Dilihat pada tabel 1 diatas, variabel kepemilkan institusional mempunyai nilai minimum sebesar 
35,54 dan nilai maksimum sebesar 84,27. Nilai mean (rata-rata) kepemilikan institusional sebesar 
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65,7573 dan nilai standar deviasi sebesar 13,18963, dimana nilai mean lebih besar jika 
dibandingkan dengan nilai standar deviasi sehingga mengindikasikan bahwa hasil sebaran data 
pada variabel menunjukkan hasil yang normal atau tidak menyebabkan bias. 
3) Analisis Deskriptif Leverage 
Berdasarkan tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa variabel leverage mempunyai nilai minimum 
sebesar 7,38 dan nilai maksimum sebesar 87,61. Nilai mean (rata-rata) leverage sebesar 43,3737 
dan nilai standar deviasi sebesar 24,07781 yang berarti nilai mean (rata-rata) lebih besar 
dibandingkan dengan standar deviasi, sehingga mengidentifikasi hasil sebaran data yang cukup 
baik. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan yang sangat 
tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias. 
4) Analisis Deskriptif Income Smoothing 
Pada tabel 1 diatas, variabel income smoothing mempunyai nilai minimum sebesar -1,55 dan nilai 
maksimum sebesar 8,27. Nilai mean (rata-rata) income smoothing sebesar 1,3480 dan nilai 
standar deviasi sebesar 2,82752, yang menunjukkan bahwa nilai mean (rata-rata) lebih kecil 
daripada standar deviasi, sehingga mengindikasikan bahwa hasil yang kurang baik. Sebab standar 
deviasi merupakan pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data 
menunjukkan hail yang tidak normal dan menyebabkan bias. 
 
4.1.2 Uji Asumsi Klasik 
4.1.2.1 Uji Normalitas 
Menurut Santoso (2018:49), tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah distribusi 
sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data dengan bentuk 
lonceng (bell shaped). Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi 
normal. Uji normalitas sebenarnya sangat kompleks, karena harus dilakukan pada seluruh 
variabel secara bersama-sama.  

Gambar 1 
Grafik Normal Probability Plot 

 
 

Sumber: SPSS 23, Data diolah 
Berdasarkan gambar 4.1 diatas, dapat disimpulkan P-P Plot menunjukkan pola distribusi normal. 
Pada grafik diatas juga dapat dilihat bahwa titik-titik  yang terbentuk menyebar disekitar garis 
diagonal. Hal ini menunjukkah bahwa data yang diteliti dalam model regresi memenuhi syarat 
asumsi normalitas. 
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4.1.2.2 Uji Multikolinearitas 
Menurut Ghozali (2016: 103), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau 
tidaknya multikolinieritas dapat dilakukan dengan cara melihat nilai tolerance dari lawannya dan 
melihat Variance Inflation Factor (VIF) yaitu nilai Tolerance ≥ 0,10 atau sama dengan nilai VIF 
≤ 10. 

Tabel 2 
Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 
Model Collinearity Statistics 

    Tolerance VIF 
1 (Constant)     
  X1 = Kepemilikan Manajerial (KM) 0.499 2.006 
  X2 = Kepemilikan Institusional (KI) 0.440 2.275 
  X3 = Leverage 0.834 1.199 
a Dependent Variable: Y = Income Smoothing 

Sumber: SPSS 23, Data diolah 
 
Berdasarkan tabel 2 dimana nilai tolerance dari variabel kepemilikan manajerial adalah 0,499 ≥ 
0,10 dan nilai VIF kepemilikan manajerial adalah 2,006 ≤ 10. Sedangkan nilai tolerance dari 
variabel kepemilikan institusioanal adalah 0,440 ≥ 0,10 dan nilai VIF kepemilikan institusioanal 
adalah 2,275 ≤ 10 dan nilai tolerance dari variabel leverage adalah 0,834 ≥ 0,10 dan nilai VIF 
leverage 1,199. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Multikolinieritas. 
 
4.1.2.3 Uji Heteroskedastisitas 
Menurut Ghozali (2016:134), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 
Dasar analisis uji heteroskedastisitas yaitu 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 2 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
  Sumber: SPSS 23, Data diolah 
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Berdasarkan grafik Scatterplot, terlihat bahwa titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola 
tertentu yang jelas, serta menyebar dengan baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 
 
4.1.2.4 Uji Autokorelasi 
Menurut Purnomo (2017:168) uji autokorelasi merupakan hubungan yang terjadi antara residual 
dari pengamatan satu dengan pengamatan yang lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak 
terjadi autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau 
tidak layak dipakai prediksi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. 
Uji Durbin Watson (DW test) dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi. 
Dasar pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi pada uji ini adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 3 
Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-
Watson 

1 0.810a 0.657 0.617 1.75011 1.326 
a Predictors: (Constant), LEVERAGE, KM, KI 
b Dependent Variable: Income Smoothing 

  Sumber: SPSS 23, Data diolah 
 
Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa nilai Durbin-Watson yang dihasilkan dari model regresi 
adalah 1,176 selanjutnya jika dibandingkan dengan DW tabel dengan taraf signifikan 5% pada 
jumlah sampel n = 30 dan jumlah variabel dependen 3 (K=3) maka diperoleh nilai dL = 1,2138 
dan dU = 1,6498. Sehingga dapat diperoleh nilai 4 – dU = 2,3502 dan 4 – dL = 2,7862. Pada 
penelitian ini nilai DW terletak antara dL < d < dU (1,2138 < 1,326 < 1,6498) maka dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti. Untuk memberikan hasil 
kesimpulan yang lebih pasti, pengujian lebih lanjut untuk mengetahui ada atau tidaknya 
autokorelasi yaitu menggunakan meted uji run test.Berikut hasil pengujian run test: 

 
Tabel 4 

Hasil Uji Runs Test 
Runs Test 

  
Unstandardized 

Residual 
Test Valuea -.49330 
Cases < Test Value 15 
Cases >= Test Value 15 
Total Cases 30 
Number of Runs 11 
Z -1.672 
Asymp. Sig. (2-tailed) .094 
a. Median 

Sumber: SPSS 23, Data diolah 
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Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,094 > 0,05, maka 
dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi pada model regresi ini. 
 
4.1.3 Uji Regresi Linear Berganda 
Regresi linier berganda merupakan studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) 
dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk 
mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen 
berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2016:93). Dalam pengujian 
analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga 
menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. 

 
Tabel 5 

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

B Std. 
Error 

 
Beta 

1 (Constant) 0.060 3.003  
  X1 = Kepemilikan Manajerial (KM) 0.576 0.175 0.537 
  X2 = Kepemilikan Institusional (KI) -0.028 0.037 -0.131 
  X3 = Leverage 0.048 0.015 0.408 
a Dependent Variable: Y = Income Smoothing  

Sumber: SPSS 23, Data diolah 
 
Berdasarkan tabel 5, maka dapat dibuat model persamaan Regresi Linier Berganda sebagai 
berikut: 

 

 
 

 
Konstanta (βo) = 0,060, artinya jika variabel kepemilikan manajerial (X1), kepemilikan 
institusional (X2), dan leverage (X3) bernilai nol atau konstan maka variabel nilai perusahaan 
(Y) memiliki nilai sebesar 0,060. 
Koefisien regresi kepemilikan manajerial = 0,576, artinya jika kepemilikan institusional 
mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka akan menyebabkan kenaikan pada variabel income 
smoothing meningkat sebesar 0,576. 
Koefisien regresi kepemilikan institusional = -0,028, artinya menunjukkan bahwa kepemilikan 
manajerial mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka akan menyebabkan penurunan pada 
variabel income smoothing meningkat sebesar -0,28. 
Koefisien regresi leverage = 0.048, artinya menunjukkan bahwa nilai leverage mengalami 
kenaikan sebesar satu satuan maka akan menyebabkan kenaikan pada variabel income smoothing 
meningkat sebesar 0,048. 
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4.1.4 Uji Hipotesis 
4.1.4.1 Uji t (Uji Parsial) 
Menurut Ghozali (2016:97) uji statistik bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh 
satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. 
Berdasarkan data yang diolah dalam penelitian ini, berikut hasil tabel uji signifikan parameter 
individual (uji t). 
 

Tabel 6 
Hasil Uji t (Uji Parsial) 

Coefficientsa   

Model 
Unstandardize
d Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

 
Beta 

  

1 (Constant) 0.060 3.003  0.020 0.984 
  X1 = Kepemilikan 

Manajerial (KM) 
0.576 0.175 0.537 3.302 0.003 

  X2 = Kepemilikan 
Institusional (KI) 

-0.028 0.037 -0.131 -0.757 0.456 

  X3 = Leverage 0.048 0.015 0.408 3.240 0.003 
a Dependent Variable: Y = Income 
Smoothing 

   

Sumber: SPSS 23, Data diolah 
 
Berdasarkan tabel 6, dapat dianalisis dari hasil perhitungan masing-masing variabel bebas 
terhadap variabel terikat, sebagai berikut: 
1) Pengaruh Kepemilikan Manajerial (KM) terhadap Income Smoothing 
Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial mempunyai nilai t 
hitung sebesar 3,302. Untuk menentukan t tabel dapat dicari dengan 0,05/2 = 0,025 (uji 2 sisi) 
dengan derajat kebebasan df = n – k – 1 atau df = 30 – 3 – 1 = 26 (nilai k diperoleh dari 
banyaknya jumlah variabel independen) maka akan diperoleh t tabel sebesar 2,05553. Dimana 
nilai t hitung > t tabel (3,302 > 2,05553) maka dapat disimpulkan bahwa H01 ditolak dan Ha1 
diterima. Sedangkan dari segi signifikan 0,003 < 0,05 yang artinya bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh dan 
signifikan terhadap income smoothing pada perusahaan jasa sub sektor property dan real estate 
yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. 
2) Pengaruh Kepemilikan Institusional (KI) terhadap Income Smoothing 
Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional mempunyai nilai t 
hitung sebesar -0,757. Untuk menentukan t tabel dapat dicari dengan 0,05/2 = 0,025 (uji 2 sisi) 
dengan derajat kebebasan df = n – k – 1 atau df = 30 – 3 – 1 = 26 (nilai k diperoleh dari 
banyaknya jumlah variabel independen) maka akan diperoleh t tabel sebesar 2,05553. Dimana 
nilai t hitung < t tabel (-0,757 < 2,05553) maka dapat disimpulkan bahwa H02 diterima dan Ha2 
ditolak. Sedangkan dari segi signifikan 0,456 < 0,05 yang artinya bahwa tidak terdapat pengaruh 
yang signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki 
pengaruh signifikan terhadap income smoothing pada perusahaan jasa sub sektor property dan 
real estate yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. 
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3) Pengaruh Leverage terhadap Income Smoothing 
Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa variabel leverage mempunyai nilai t hitung sebesar -
0,757. Untuk menentukan t tabel dapat dicari dengan 0,05/2 = 0,025 (uji 2 sisi) dengan derajat 
kebebasan df = n – k – 1 atau df = 30 – 3 – 1 = 26 (nilai k diperoleh dari banyaknya jumlah 
variabel independen) maka akan diperoleh t tabel sebesar 2,05553. Dimana nilai t hitung > t tabel 
(3,240 > 2,05553) maka dapat disimpulkan bahwa H03 ditolak dan Ha3 diterima. Sedangkan dari 
segi signifikan 0,003 < 0,05 yang artinya bahwa terdapat pengaruh dan signifikan. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa leverage memiliki pengaruh signifikan terhadap income smoothing 
pada perusahaan jasa sub sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. 
 
4.1.4.2 Uji F (Uji Simultan) 
Menurut Ghozali (2016:96) uji simultan F bertujuan untuk mengetahui apakah  adanya pengaruh 
variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.  Hasil pengujian secara 
simultan (uji F) disajikan dalam tabel 7. 

Tabel 7 
Hasil Uji F (Uji Simultan) 

ANOVAa 

Model   
Sum of 

Squares Df 
Mean 

Square F Sig. 
1 Regression 152.216 3 50.739 16.566 .000b 
  Residual 79.635 26 3.063     
  Total 231.851 29       
a. Dependent Variable: Y = Income Smooting 
b. Predictors: (Constant), LEVERAGE, KM, KI 

Sumber: SPSS 23, Data diolah 
 
Berdasarkan tabel 7 uji F diperoleh sebesar 16,566 dengan tingkat probabilitas atau signifikan 
0,000. Untuk mencari F tabel dapat dilakukan dengan melihat tabel statistik dengan tingkat 
signifikan 0,05, df 1 = k – 1 atau 1 = 3 - 1 = 2, dan df 2 = n – k atau df2 = 30 – 3 = 27 (dengan k 
yaitu jumlah seluruh variabel independen). Maka akan didapat nilai F tabel sebesar 3,35 dimana 
F hitung > F tabel (16,566 > 3,35) dengan nilai signifikasi kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05) dapat 
maka dapat disimpulkan bahwa H04 ditolak dan Ha4 diterima artinya kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional dan leverage secara simultan mempunyai pengaruh terhadap income 
smoothing pada perusahaan jasa sub sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2016-2018. 
 
4.1.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Menurut Ghozali (Ghozali 2016:95), koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk mengukur 
seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Karena variabel 
independen dalam penelitian ini lebih dari dua, maka digunakan Adjusted R2 untuk mengevaluasi 
model regresi. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 8 sebagai berikut: 
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Tabel 8 
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .810a .657 .617 1.75011 1.326 
a Predictors: (Constant), LEVERAGE, KM, KI 
b Dependent Variable: Y = Income Smoothing 

Sumber: SPSS 23, Data diolah 
 
Dari tabel 4.15 diperoleh hasil analisis koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,617 
atau 61,7%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional, dan leverage terhadap income smooting sebesar 61,7% sedangkan 
sisanya 38,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini. 
 
 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti mengenai kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional, dan leverage terhadap income smoothing pada perusahaan jasa sub 
sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018, 
maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1) Kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap income smoothing. Hal 
ini diketahui dari uji t pada signifikan α = 5% yang menunjukkan nilai t hitung 3,302 > t tabel 
2,05553 dan nilai signifikan t kurang dari 0,05 (0,003 < 0,05) maka H01 ditolak dan Ha1 diterima. 
2) Kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap income smoothing. Hal 
ini diketahui dari uji t pada signifikan α = 5% yang menunjukkan nilai t hitung -0,757 < t tabel 
2,05553 dan nilai signifikan t lebih dari 0,05 (0,456 > 0,05) maka H02 diterima dan Ha2 ditolak. 
3) Leverage berpengaruh secara signifikan terhadap income smoothing. Hal ini diketahui 
dari  uji t pada signifikan  α = 5% yang menunjukkan nilai t hitung 3,240 > t tabel 2,05553 dan 
nilai signifikan t kurang dari 0,05 (0,003 < 0,05) maka H03 ditolak dan Ha3 diterima. 
4) Secara bersama-sama kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan leverage 
berpengaruh signifikan terhadap income smoothing. Hal ini diketahui dari uji F pada signifikan α 
= 5% yang menunjukkan nilai F hitung 16,566 > F tabel 3,35 dan nilai signifikan F kurang dari 
0,05 (0,000 < 0,05) maka H04 ditolak dan Ha4 diterima. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disampaikan beberapa saran 
sebagai berikut: 
1) Bagi perusahaan, sebaiknya perusahaan tidak melakukan income smoothing yang 
melampaui batas wajar, sehingga nantinya tidak menyesatkan dalam pengambilan keputusan 
dimasa yang akan datang. 
2) Bagi investor, dalam praktik income smoothing diharapkan dapat meningkatkan persepsi 
pihak eksternal yaitu investor untuk lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam pengambilan 
keputusan dalam berinvestasi di dalam suatu perusahaan. 
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3) Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel-variabel yang berbeda 
yang mungkin berpengaruh terhadap income smoothing seperti profitabilitas, deviden payout 
ratio dan ukuran perusahaan dengan sampel penelitian yang lebih banyak agar penelitian dapat 
lebih akurat. 
4) Bagi masyarakat, diharapkan penelelitian ini dapat sebagai bahan referensi bagi 
masyarakat dalam `menilai kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

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

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

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

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

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

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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ABSTRAK 
Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja dan motivasi terhadap 
produktivitas kerja pada PT. JNE baik secara parsial maupun simultan (bersama-sama). Metode 
analisis data yang digunakan adalah analisis regressi linier berganda, dengan analisis koefisien 
determinasi (R2), uji t dan uji F. Analisis regresi linier berganda menghasilkan persamaan Y = 
7,688 + 0,124X1 + 0,318X2, diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,721 atau 72,1%, 
berarti variabel produktivitas kerja dijelaskan oleh variabel disiplin kerja dan motivasi, 
sedangkan sisanya 27,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. Hasil uji t menunjukkan 
bahwa variabel disiplin kerja (X1) diperoleh thitung 2,037> t table 2,012 dan tingkat signifikan 
0,047< 0,05, dan variabel motivasi (X2) diperoleh diperoleh thitung 4,729> t table 2,012 dan 
tingkat signifikan 0,000< 0,05 . Maka variabel disiplin kerja (X1) berpengaruh secara parsial 
terhadap variabel produktivitas kerja (Y), dan variabel motivasi (X2) berpengaruh secara parsial 
terhadap produktivitas kerja (Y). Hasil uji F menunjukkan bahwa Fhitung 43,122> Ftabel 2,81 
dan signifikansi 0,000 < 0,05, dengan demikian Ha diterima dan Ho ditolak yang berarti ada 
pengaruh signifikan secara bersama-sama antara variabel disiplin kerja (X1) dan motivasi (X2), 
terhadap produktivitas kerja (Y).  
 
Kata Kunci : Disiplin Kerja, Motivasi, Produktivitas Kerja 
 
 

1. PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah 
Perkembangan kegiatan ekonomi perdagangan saat ini memaksa perusahaan berlomba untuk 
mendekatkan produknya kepada konsumen, dan mempermudah konsumen memperoleh produk 
yang diinginkan karena sifat konsumen yang cenderung menginginkan sesuatu yang bersifat 
cepat dan mudah dalam setiap memenuhi kebutuhannya. Kondisi ini membuat pelaku usaha 
membutuhkan kerjasama dengan rekan perusahaan jasa yang bergelut dalam bidang ekspedisi 
atau pengiriman barang. Jasa adalah kegiatan yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain 
(Kotler dalam Lupiyoadi, 2014:7). Jasa adalah semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak 
merupakan produk dalam bentuk fisik atau konstruksi, yang biasanya dikonsumsi pada saat yang 
sama dengan waktu yang dihasilkan dan memberikan nilai tambah (Rambat Lupiyoadi, 2013:5). 
Hadirnya penyedia jasa pengirim barang yang mampu menunjang kebutuhan baik bagi pelaku 
usaha karena dapat mengirimkan barang kepada pelanggan baik yang berada dekat dengan lokasi 
usaha maupun yang berada jauh diluar daerah operasional perusahaan tersebut, sehingga 
memperluas jangkauan yang akan meningkatkan keuntungan dari perusahaan.  
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Tabel 1.1   
5 Perusahan Logistik Pengiriman Barang Terbaik dan Terpopuler di Jakarta tahun 2019 
No Perusahaan 

Logistik Keterangan 
1 JNE  Nama perusahaan pengiriman dan logistik di Jakarta, Tiki Jalur Nugraha 

Ekakurir, didirikan oleh Soeprapto Suparno pada tahun 1990.  
 Awalnya merupakan bagian dari perusahaan pengiriman barang 
internasional PT Citra van Titipan Kilat (TIKI). 

2 JNT  Perusahaan pengiriman barang memanfaatkan teknologi E-commerce yaitu 
pelayanan order via website, hotline dan app., melayani ke seluruh pedalaman kota, 
domestik dan internasional. 
 Pendiri adalah Mr.Jet Lee dan Mr. Tony Chen. 

3 Pos 
Indonesia 
 

 BUMN melayani informasi, uang, dan barang berbasis teknologi berupa 
Kantor Pos virtual dengan membagi wilayah sebelas daerah atau divisi regional 
dalam pengoperasiannya menjadi 219 Kantor Pos Pemeriksa (KPRK) tipe A-E.  

4 TIKI 
 

 Manajemen PT Citra Van Titipan Kilat sejak tahun 1970. 
 visinya yaitu menjadi mitra jasa titipan kilat yang profesional dan 
terkemuka di dunia telah terbukti sudah berpuluh-puluh tahun TIKI berada dalam 
industri jasa pengiriman dan dikenal masyarakat luas. 

5 Sicepat 
 

 visi dan misi menjadi yang terbaik dibidangnya dengan meyediakan 
layanan BEST (besok sampai tujuan) yaitu  layanan pengiriman barang e-commerce 
 didirikan oleh Rudi Darwan Swigo pada tahun 2004. 
 tanggal 1 Februari 2014, perusahaan ini mengganti nama menjadi SiCepat 
Ekspres.  

Sumber: Multi Angkasa Solusi Express (MASESXPRESS) https://www.kargomurah.co.id/jasa-ekspedisi-indonesia/  
  2019 
 
Dengan berkembang pesatnya e-commerce atau bisnis online mendorong terjadinya perubahan 
terhadap perilaku yang serba cepat, mudah, mobilitas tinggi dan akses luas menjadikan lebih 
banyak orang yang membutuhkan jasa pengiriman untuk mengantar berbagai macam barang dan 
dokumen. Keberhasilan perusahaan dalam memberikan kepuasan konsumen yang didukung oleh 
teknologi tidak terlepas dari kedisiplinan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 
tuntutan dan perkembangan yang terjadi dengan berpegang pada visi dan misi perusahaan yang 
tercemin dalam tujuan yang harus dicapai untuk memperoleh pangsa pasar yang luas.  
Menurut Sutrisno (2012:86), disiplin merupakan kesadaran serta kesediaan karyawan untuk 
mentaati peraturan yang ada di dalam perusahaan dengan norma-norma sosial yang berlaku, 
karyawan perlu mematuhi segala peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan, melaksanakan 
pekerjaan dengan baik, menggunakan dan memelihara prasarana dan sarana barang dan jasa 
perusahaan dengan baik. Untuk mencapai hal tersebut perusahaan harus memberikan motivasi 
kepada seluruh karyawannya. Menurut Danang Sunyoto (2015:10), motivasi adalah pendorong 
yang mengakibatkan karyawan mengerahkan kemampuannya untuk menjalankan tanggung jawab 
dan kewajibannya, perilaku seseorang supaya mengarah tercapainya tujuan organisasi. Dengan 
motivasi, diharapkan karyawan dapat mencapai prestasi kerja dan meningkatkan produktivitas. 
Perusahaan swasta penyedia jasa pengiriman barang yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat 
adalah PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) yang didirikan pada 26 November tahun 1990, berpusat 
di Jakarta mengembangkan produk dan layanan yang diberikan antara lain yaitu menyediakan 
jasa kurir express, logistic, money remitteance (transfer uang), trucking, air & sea cargo, escort 
(jasa penjemputan bandara), hingga customer clearance (jasa kapabean). Peluang yang terus 
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tumbuh ini mendorong JNE untuk terus memperluas jaringannya ke seluruh kota besar di 
Indonesia. Saat ini titik-titik layanan JNE telah mencapai diatas 6.000 lokasi dan masih terus 
bertambah dengan jumlah karyawan lebih dari 40.000 orang. PT JNE memperoleh top brands 
index jasa kurir atau pengiriman barang terbaik di Indonesia pada tahun 2018 dan tahun 2019.  
 
 
                             Tabel 1.2 Top Brand Index Jasa Kurir Tahun 2018 dan 2019 

TOP 2018 2019 
TBI TOP TBI TOP 

JNE 45.0% TOP 26.4% TOP 
J&T 13.9% TOP 20.3% TOP 
Tiki 13.6% TOP 12.6% TOP 

                                                         Sumber : http://www.topbrand-award.com 
 

 
2. LANDASAN TEORI 

Disiplin Kerja 
Disiplin kerja harus dilakukan karyawan untuk membuktikan kepada perusahaan bahwa 
karyawan tersebut bisa memegang tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Ansory 
& Indrasari (2018:599), disiplin kerja adalah tindakan yang digunakan manajer untuk 
berkomunikasi dengan karyawan untuk mengubah dan meningkatkan kesadaran serta kesediaan 
mentaati semua peraturan. Hasibuan (2016:193) menjelaskan bahwa disiplin adalah kesadaran 
dan kesediaan karyawan untuk mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial 
yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau masyarakat yang tercermin dalam 
perbuatan atau tingkah laku. Dari definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa disiplin kerja adalah 
sikap, tingkah laku, atau perbuatan dan tanggung jawab karyawan untuk melaksanakan pekerjaan 
sesuai dengan peraturan serta norma – norma yang telah ditetapkan. 
Menurut Mangkunegara (2013:129), 3 (tiga) jenis bentuk disiplin, yaitu disiplin preventif, 
disiplin korektif, dan disiplin progresif. Disiplin preventif adalah  tindakan  untuk  mendorong  
karyawan  agar  mengikuti    standar  dan  aturan,  sehingga pelanggaran dapat dicegah. 
Perusahaan mengantisipasi tindakan-tindakan yang mungkin akan terjadi. Disiplin korektif 
adalah tindakan untuk menangani pelanggaran terhadap aturan dan  menghindari pelanggaran-
pelanggaran lebih lanjut. Disiplin ini untuk memperbaiki pelanggaran diwaktu yang akan datang  
bukan menghukum kegiatan dimasa lalu. Disiplin progresif tindakan dengan memberikan 
hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran yang berulang. 
Karyawan diberi kesempatan untuk memperbaiki tindakan sebelum hukuman yang lebih serius 
dilaksanakan. Menurut Mathis (2014:315), langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk 
menerapkan disiplin kerja adalah : 
1. Konseling. Pimpinan mengidentifikasi gangguan perilaku kerja karyawan dan mendiskusikan 
solusinya. Tujuan konseling untuk meningkatkan kesadaran karyawan terhadap kebijakan dan 
peraturan perusahaan karena kadangkala karyawan hanya perlu disadarkan akan peraturan 
perusahaan. 
2. Dokumentasi tertulis. Jika konseling belum efektif maka tahap kedua diberlakukan dimana  
karyawan  dan  pimpinan  menyusun  solusi  tertulis  untuk  mencegah munculnya persoalan yang 
lebih jauh. 
3. Peringatan terakhir. Ketika kedua tahap diatas belum juga merubah perilaku karyawan maka 
akan diberikan peringatan terakhir yang menekankan kepada karyawan  tentang pentingnya 
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koreksi terhadap  tindakan  karyawan  yang tidak tepat. Beberapa perusahaan membuat keputusan 
satu hari (decision-dayoff)   dimana   karyawan   diberikan   satu   hari   libur   dengan   tetap 
menerima  gaji  dan  diberikan  rencana  kerja  perusahaan  secara  tertulis untuk  memberi  
kesan  kepada sipelanggar  tentang seriusnya  persoalan dan ketetapan hati manajemen untuk 
melihat perilaku karyawan tersebut dapat berubah sesuai kepentingan perusahaan. 
4. Pemberhentian. Jika  karyawan  gagal  mengikuti  rencana  kerja  perusahaan  yang  telah 
disusun, maka pihak manajemen berhak memberhentikan karyawan tersebut. 
Singodimedjo (2016:94) menjelaskan indikator disiplin kerja adalah : 

1. Taat terhadap aturan waktu yaitu dilihat dari jam masuk kerja, jam pulang, dan jam istirahat 
yang tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan.  
2. Taat terhadap peraturan perusahaan yaitu taat pada peraturan dasar tentang cara berpakaian 
dan bertingkah laku dalam pekerjaan baik ijin kerja/cuti kerja yang memang telah ditetapkan 
perusahaan dan telah disepakati bersama baik lisan ataupun tertulis.  
3. Taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan serta tanggung jawab yaitu melakukan 
pekerjaan – pekerjaan sesuai dengan jabatan, tugas dan tanggung jawab serta cara 
berhubungan dengan unit kerja lain.  
4. Taat terhadap peraturan lainnya diperusahaan yaitu melakukan berdasarkan aturan tentang 
apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh karyawan dalam perusahaan 
Tindakan pendisiplinan kepada karyawan haruslah sama rata pemberlakuannya dan tidak 
memihak. Siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi pendisiplinan yang sama termasuk 
pimpinan perusahaan.  

 
Motivasi kerja 
Menurut Mangkunegara (2013:68), motivasi adalah suatu kekuatan potensial dalam diri 
karyawan terbentuk   dari   sikap   (attitude)   dalam   menghadapi   situasi   (situation)  kerja  
yang  dapat  dikembangkan  sendiri  atau  dikembangkan  oleh  sejumlah  kekuatan  luar, yang  
dapat  memengaruhi  hasil  kinerjanya  tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi. 
Motivasi dapat juga merupakan pemberian  daya  penggerak yang  menciptakan kegairahan  
kerja  karyawan  untuk  bekerja secara bersama-sama, efektif, dan terintegrasi dalam segala daya 
upaya  untuk   mencapai kepuasan. Dengan kata lain, motivasi  merupakan  kondisi  yang  
menggerakkan karyawan untuk  mencapai  perusahaan seperti naik pangkat, naik gaji atau ingin 
lebih terpandang diantara rekan kerja atau lingkungan dan kebutuhannya untuk berprestasi. 
 
Dimensi Motivasi 
Singodimedjo (2016:114) menjelaskan bahwa dimensi motivasi yaitu motif, harapan dan 
insentif.  Motif adalah pendorong keinginan dan daya penggerak kemauan karyawan untuk 
bekerja diantaranya pemenuhan kebutuhan, peningkatan karir, pengakuan orang lain dan 
pekerjaan itu sendiri. Harapan adalah kemungkinan mencapai sesuatu dengan tindakan tertentu 
diantaranya pengembangan diri, kesempatan berprestasi, status, dan hubungan kerja. Insentif 
adalah motivasi berdasarkan besar gaji yang diterima, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan, 
dan jaminan hari tua. 
Motivasi  terbagi menjadi 2 (dua) jenis  yaitu  motivasi  positif  dan motivasi  negatif.  Motivasi 
positif  adalah motivasi yang diberikan pemimpin untuk memengaruhi  karyawan agar 
melakukan    pekerjaan dengan memberikan penghargaan, insentif, atau  bentuk  lain  baik  
bersifat  material maupun immaterial. Motivasi   negatif   adalah motivasi yang  memengaruhi 
karyawan untuk  melaksanakan tugas atau pekerjaan dimana pemimpin  menggunakan  kekuatan, 
kedudukan,  dan kekuasaan untuk  “menakuti” dan mendorong karyawan melaksanakan 
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pekerjaannya. Motivasi yang negatif misalnya peraturan dan pengawasan yang ketat, ancaman 
dari pemimpin yang  menyatakan jika tidak  melaksanakan  pekerjaan  dengan  baik maka 
karyawan akan dapat kehilangan uang insentif atau akan dipindahtugaskan,  dan  lain  
sebagainya.  Karyawan  yang  memperoleh ancaman  tersebut  dalam  rangka  mempertahankan 
kebutuhan  hidup atau  kedudukannya,  akan  melaksanakan pekerjaan atas kehendak 
pemimpinnya. 
 
Jenis-jenis Motivasi  
Menurut Sardiman (2017,35), terdapat 2 (dua) jenis motivasi, yaitu : 
1. Motivasi intrinsik.  
Motivasi ini sering disebut motivasi murni yaitu motivasi yang timbul dari diri sendiri. Faktor 
pendukung motivasi instrinsik perusahaan adalah : 
a. Tanggung jawab. Tanggung jawab menjadi dorongan  untuk melaksanakan  tugas-tugas dan 
kewajiban  sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 
b. Pengakuan dan penghargaan. Pengakuan dan penghargaan berkaitan dengan keinginan untuk 
dihormati dan dihargai orang lain sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.  
c. Realisasi diri. Merelealisasikan diri  untuk  tumbuh  dan  berkembang  sehingga 
membutuhkan  penyaluran  kemampuan  dan  potensi  diri  dalam bentuk  nyata serta 
membangun pribadi untuk mencapai hasil.  
d. Keamanan. Kebutuhan karyawan atas  rasa  aman  dan  proteksi  diri,  ancaman,  atau 
gangguan dari luar.  
e. Percaya diri. Percaya diri berarti merasa yakin akan kemampuan diri karyawan sehingga bisa 
menyelesaikan kebutuhan atau serta mempunyai sikap positif yang didasari keyakinan akan 
kemampuannya. 
2. Motivasi   Ekstrinsik.  
Motivasi ekstrinsik adalah motivasi  yang  disebabkan  oleh  faktor seperti : 
a. Hubungan    pemimpin    dan    karyawan. Jika    hubungan    pemimpin dan karyawan terjalin 
dengan baik, maka keserasian motivasi  kerja  dalam  perusahaan  dapat  menjadi baik pula.  
b. Pengembangan perusahaan.  Perusahaan perlu  melakukan  peningkatan kualitas  sumber  
daya  manusia  melalui  pengembangan  karyawan dalam latihan dasar kepemimpinan.  
c. Hubungan dengan rekan kerja. Hubungan dengan rekan kerja dapat dilakukan  dengan 
melakukan kegiatan bersama yang melibatkan seluruh karyawan agar dapat terjalin suasana 
keakraban.  
d. Kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi karyawan menjadi motivasi dalam perusahaan.  
e. Kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan menjadi bagian dari perusahan, 
mencintai, dicintai, dan bersahabat dengan orang lain. 
 
Indikator Motivasi 
Menurut David McClelland (dalam Robbins, 2011:174), terdapat 3 (tiga) indikator motivasi: 
1. Kebutuhan untuk prestasi (need for achievement)  
Kebutuhan untuk berprestasi merupakan keinginan untuk menyelesaikan suatu tugas sehingga 
memperoleh pujian, imbalan akan kesuksesan yang dicapai, perasaan positif yang timbul dari 
prestasi, dan keinginan untuk menghadapi tantangan. Karyawan perlu mendapat umpan balik dari 
lingkungannya sebagai bentuk pengakuan terhadap prestasi yang dicapai. Pencapaian tujuan 
bersifat realistis tetapi menantang, dan menunjukkan kemajuan dalam pekerjaan. Karyawan yang 
mempunyai kebutuhan untuk prestasi yang tinggi cenderung menetapkan sasaran yang cukup 
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sulit, mengambil keputusan yang lebih beresiko (Grifffin & Moorhead & Grifffin, 2013: 315) dan 
melakukan sesuatu yang lebih baik dibanding sebelumnya. 
McClelland dalam Siagian (2010:169) menyatakan bahwa kebutuhan akan prestasi mempunyai 2 
(dua) indikator yaitu kemampuan dan kreativitas. Kemampuan adalah kecakapan dalam 
menguasai beberapa keahlian yang sudah menjadi bawaan sejak lahir atau dari latihan yang 
digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang berwujud tindakan. Kreativitas adalah kemampuan 
menciptakan sesuatu yang baru melalui pikiran atau karya yang berbentuk sesuatu yang baru. 
2. Kebutuhan untuk berafiliasi (need for affiliation) 
Kebutuhan untuk berafiliasi merupakan kebutuhan untuk disukai, mengembangkan, atau 
memelihara persahabatan dengan orang lain. Menurut McClelland (dalam Siagian, 2010:170), 
kebutuhan afiliasi mempunyai 2(dua) faktor yaitu gairah kerja dan interaksi dengan orang lain. 
Gairah kerja adalah perwujudan dari moral dan semangat kerja yang tinggi. Motivasi muncul jika 
seseorang mempunyai niat dan keinginan dalam mengerjakan tugasnya. Interaksi dengan orang 
lain adalah komunikasi yang dilakukan dengan orang lain karena pada dasarnya setiap individu 
tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan dengan individu yang lain 
3. Kebutuhan akan kekuatan (need for power) 
McClelland dalam Siagian (2010:170) menyatakan bahwa kebutuhan akan kekuatan (need for 
power) yaitu kebutuhan untuk berpengaruh terhadap orang lain untuk mencapai posisi 
kepemimpinan atau kekuasaan. Karyawan memiliki motivasi untuk mempengaruhi lingkungan, 
karakter kuat untuk memimpin, dan ide-ide untuk menang. Persaingan ditumbuhkan secara sehat 
oleh manajer dengan motivasi pada karyawan untuk bekerja dengan giat. 
Kebutuhan akan kekuasaan mempunyai 2 (dua) indikator penting yaitu aktualisasi diri dan 
kekuasaan. Aktualisasi diri adalah tersedianya kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan 
kemampuannya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata dalam rangka untuk mendapatkan 
kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan karyawan untuk memperoleh sesuatu dengan cara 
yang dikehendakinya 
Motivasi selalu ada keterikatan dengan produktivitas sumber daya manusia sebagai pendorong 
untuk berperilaku mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Menurut Hasibuan (2016:92), jika 
karyawan tidak mempunyai motivasi atau dorongan maka karyawan tidak mampu menyelesaikan 
tugasnya dengan baik sehingga motivasi kerja diperlukan untuk membuat karyawan semangat 
dalam bekerja,  bekerja keras, dan antusias untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi. 
 
Produktivitas kerja 
Produktivitas diwujudkan dengan cara kerja yang lebih baik atau adanya suatu peningkatan. 
Pandangan  demikian membuat karyawan berusaha mencari perbaikan dan peningkatan, sehingga 
karyawan  akan menjadi kreatif, dinamis,  dan  kritis  terhadap  ide-ide  baru  serta  perubahan-
perubahan. Dapat juga dikatakan bahwa  produktivitas adalah  ukuran efisiensi produktif atau  
rasio output perusahaan (good and/or service) dengan input (manusia, modal, materi dan energi) 
(Sutrisno, 2016:99). 
Iffin dan Cormick (dalam Edy Sutrisno, 2012:23) mengatakan bahwa    faktor yang memengaruhi 
produktivitas kerja dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu faktor yang ada pada diri  individu, 
seperti umur, keadaan fisik individu, keluhan, dan motivasi, dan faktor yang ada diluar individu, 
seperti penerangan, waktu istirahat, lama kerja, upah,  bentuk organisasi, lingkungan sosial, dan 
keluarga. Mengingat pentingnya produktivitas kerja maka perusahaan dapat menilai dan memilih 
karyawan dengan produktivitas yang baik. 
Sutrisno (2016:104-105) menjelaskan bahwa untuk mengukur produktivitas kerja, diperlukan 
indikator sebagai berikut : 
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1. Kemampuan. Kemampuan seorang karyawan dalam melaksanakan dan menyelesaikan  tugas 
sangat bergantung pada keterampilan yang dimiliki serta profesionalisme dalam bekerja.  
2. Hasil yang dicapai. Hasil dapat dirasakan oleh yang mengerjakan dan yang menikmati hasil 
pekerjaan tergantung pada produktivitas kerja yang terlibat dalam pekerjaan.  
3. Semangat kerja. Indikator ini dapat dilihat dari etos kerja dan hasil yang dicapai dalam satu 
hari kemudian dibandingkan dengan hari sebelumnya.  
4. Pengembangan diri. Pengembangan diri dapat dilakukan dengan melihat tantangan, harapan, 
dan yang dihadapi. Semakin kuat tantangan, semakin mutlak pengembangan diri dilakukan. 
Begitu juga harapan untuk menjadi lebih baik pada gilirannya akan sangat berdampak pada 
keinginan karyawan untuk meningkatkan kemampuan.  
Dengan demikian tingginya produktivitas dapat dicapai jika karyawan memiliki disiplin kerja 
yang baik dan motivasi yang tinggi dalam menjalankan tugas atau tanggung jawab yang sudah 
dibebankan  
 
Penelitian Terdahulu 
 

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu 
No. Judul dan Nama Peneliti  Metode Penelitian  HASIL PENELITIAN 

1 Pengaruh Kedisiplinan dan 
Motivasi Kerja terhadap 
Produktivitas kerja karyawan 
di PT. Hyup Sung Indonesia 
Purbalingga  
(Atika Prianti, 2018) 

kuantitatif Variabel kedisiplinan dan motivasi kerja 
sama-sama berpengaruh terhadap 
produktivitas kerja dengan tingkat 
signifikansi variabel kedisiplinan lebih 
besar dari variabel motivasi kerja 

2 Pengaruh Disiplin Kerja 
terhadap Produktivitas Kerja 
Karyawan di Rumah Sakit 
Islam Siti Aisyah Madiun. 
(Kiki Ernawati, 2017) 

deskriptif verifikatif 
dengan pendeketan 
ex-post facto dan 
survey 

Terdapat pengaruh signifikan disiplin 
kerja terhadap produktivitas kerja non 
medis  

 
Pengaruh Disiplin Kerja (X1), dan Motivasi (X2) terhadap Produktivitas Kerja (Y). 
Dengan adanya disiplin kerja maka akan membuat karyawan bertanggung jawab atas pekerjaan 
yang diberikan. Motivasi memberikan semangat atau dorongan terhadap karyawan agar 
mengembangkan diri dengan potensi yang lebih baik.  
 
Pengaruh Disiplin Kerja (X1) terhadap Produktivitas Kerja (Y). 
Disiplin diperlukan untuk mengatur tindakan suatu perusahaan, dimana setiap karyawan harus 
mengendalikan dorongan hatinya dan bekerjasama demi kebaikan bersama. Dengan adanya 
disiplin kerja memengaruhi karyawan untuk menaati semua aturan perusahaan yang berlaku 
sehingga mampu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan perusahaan dengan baik dan tepat 
waktu. 
 
Pengaruh Motivasi Kerja (X2) terhadap Produktivitas Kerja (Y). 
Motivasi kerja memberikan kontribusi terhadap produktivitas kerja karyawan dimana motivasi 
adalah faktor yang mendorong karyawan untuk melakukan tugas dan kewajiban. Motivasi 
seringkali diartikan pula sebagai faktor pendorong perilaku (Sutrisno, 2013:109).Perusahaan juga 
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harus mampu memberikan karyawan motivasi dari rendah menjadi tinggi, sebab motivasi dapat 
memberikan energi perilaku yang dapat meningkatkan produktivitas kerja yang tinggi 
 
Populasi dan Sampel 
 Menurut Sugiyono (2012:80-81), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 
subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Data tersebut digunakan untuk pengambilan 
keputusan atau untuk pengujian hipotesis dari survey dilakukan dengan jumlah 57 orang. Sampel 
adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk 
menghitung penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu yang dikembangkan, maka 
digunakan rumus Slovin dengan menggunakan tingkat kesalahan 5% karena dalam setiap 
penelitian tidak mungkin hasilnya sempurna 100%, maka besar tingkat kesalahan semakin sedikit 
ukuran sampel. Jumlah sampel yaitu 50 orang menggunakan Convenience Sampling. 
  
 

3. HASIL PENELITIAN 
Karakteristik Responden 
Responden dalam penelitian ini adalah para karyawan PT. JNE Cabang Jakarta Timur yang 
dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, lama bekerja, jabatan, 
pelatihan yang pernah diikuti, pekerjaan sebelum bekerja diperusahaan ini, kendaraan yang 
dipakai kekantor, kegiatan lain selain bekerja, dan status karyawan. 
 
1. Jenis Kelamin. Responden terbanyak adalah laki-laki yaitu 43 responden atau 86% karena 
yang dibutuhkan adalah devisi operasional yang sebagian besar bekerja dilapangan maka lebih 
banyak dibutuhkan karyawan laki-laki. Sisanya adalah perempuan sebesar 7 responden atau 
14%.  
 
2. Usia. Usia menunjukkan adanya perbedaan segi fisik dan cara berpikir dan merupakan faktor 
penting untuk produktivitas kerja. Karyawan yang sudah berumur lanjut mempunyai tenaga fisik 
yang terbatas daripada karyawan yang masih muda, yang fisiknya lebih kuat. Dari 50 responden 
sebanyak 29 responden atau sebesar 58% responden berada dalam rentang usia < 25 tahun karena 
usia nya lebih muda maka jauh lebih mumpuni untuk melakukan pekerjaan di devisi operasional. 
Kelompok responden kedua adalah berada dalam rentang usia 25-30 tahun yaitu sebanyak 15 
responden atau sebesar 30%, sedangkan responden yang berada dalam rentang usia 31-35 tahun 
adalah sebanyak 5 responden atau sebesar 10%, dan responden direntang usia > 35 tahun adalah 
sebanyak 1 responden atau sebesar 2%. 
3. Tingkat Pendidikan. Menurut Sedarmayanti (dalam Afifudin, 2014:229) Orang yang 
mempunyai pendidikan lebih tinggi akan memiliki wawasan yang lebih luas, terutama 
penghayatan akan pentingnya produktivitas.Tingkat pendidikan sering kali dipandang sebagai 
suatu kondisi yang mencerminkan kemampuan karyawan dalam menghasilkan produktivitas 
kerja yang baik. karyawan PT. JNE Cabang Jakarta Timur sebagian besar memiliki pendidikan 
SMA/SMK Sederajat sebanyak 28 responden atau sebesar 56%, yang diikuti oleh tingkat 
pendidikan S-1 sebanyak 12 responden atau sebanyak 24%.  
 
4. Jabatan. Menurut Dessler (2003:115), jabatan dapat mencerminkan kondisi seperti 
pendidikan, ketrampilan, kepribadian, dan lain-lain sesuai analisis jabatan. Hasil penelitian 
berdasarkan jabatan diketahui bahwa responden yang memiliki jabatan terbanyak adalah Rider 
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sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 

83-90



yaitu sebanyak 26 responden atau sebesar 52% dikarenakan yang paling diutamakan untuk 
operasional adalah kurir selebihnya adalah karyawan yang mendukung di cabang yang 
bersangkutan 
 
5. Pelatihan Yang Pernah Diikuti. Pelatihan menambah wawasan, pengetahuan dan kecakapan 
karyawan dalam melakukan pekerjaan tertentu. Hasil penelitian berdasarkan pelatihan 
menunjukkan responden yang mengikuti Training Skill sebanyak 35 responden atau sebesar 70% 
karena bisa diikuti oleh semua karyawan sisanya Training Excel dan Leadership. 
 
6. Transportasi yang digunakan. Transportasi yang digunakan memengaruhi produktivitas 
untuk menyelesaikan pekerjaanya tepat waktu. Hasil penelitian berdasarkan kendaraan yang 
dipakai ke kantor adalah responden yang mengendarai kendaraan bermotor untuk ke kantor 
sebanyak 48 responden atau sebesar 96% dan sisanya memakai kendaraan bermobil sebanyak 2 
responden atau sebesar 4%. Berdasarkan data diatas dapat dikatakan bahwa motor menjadi alat 
transportasi yang lebih banyak digunakan oleh responden untuk menghindari kemacetan dan 
keterlambatan. 
 
7. Kegiatan lain selain bekerja. Kegiatan lain selain bekerja menambah wawasan karyawan. 
Hasil penelitian menunjukkan responden yang menjalankan kegiatan lainnya selain bekerja 
adalah kuliah sebanyak 22 responden atau sebesar 44% dikarenakan pendidikan penting untuk 
menunjang karir supaya lebih baik lagi. 
 
8. Status Karyawan. Hasil penelitian berdasarkan status karyawan diperoleh bahwa responden 
sebagai karyawan tetap adalah sebanyak 33 responden atau sebanyak 66% dan status 
karyawannya sebagai karyawan kontrak adalah sebanyak 17 responden atau sebesar 34%. 
 
 

4. HASIL ANALISIS DATA 
Uji Analisis Data 
1. Disiplin Kerja (X1)  
Dalam variabel disiplin kerja terdapat 4 (empat) indikator. Masing-masing indikator memiliki 3 
butir pernyataan sehingga keseluruhan menjadi 12 pernyataan. Dalam penelitian ini batas standar 
eror adalah 5% maka r tabelnya adalah sebesar 0,278. Hasil kuesioner seluruhnya valid karena r 
hitung lebih besar dari r tabel. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan 
mempunyai koefisien Cronbach Alpha diatas 0,600 sehingga dapat dikatakan semua konsep 
pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel sehingga untuk selanjutnya item-
item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur. 
 

Tabel 1.4 Validitas dan Reliabilitas Disiplin Kerja 
 

Rincian Item Rincian Butir Validitas Reliabilitas 
1 Taat Aturan 

Waktu 
Saya selalu datang 15 menit sebelum  jam masuk kerja 0,752 0,843 

 

Taat Aturan 
Perilaku 

Saya tidak suka menunda pekerjaan 
 

0,843 

2 Taat Aturan 
Waktu 

Saya selalu memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar 
pekerjaan saya selesai dengan tepat waktu. 

0,747 0,846 
 

Taat Peraturan Saya dituntut bekerja dengan baik 
 

0,846 
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Lainnya 
  

Saya melakukan pekerjaan sesuai dengan job desk saya 
 

0,846 
3 Taat peraturan 

Perusahaan 
Saya akan menyelesaikan pekerjaan dengan 
memperhatikan standar kinerja yang diberikan. 

0,718 0,846 

4 Taat peraturan 
Perusahaan 

Saya melaksanakan tugas sesuai dengan standar 
operasional prosedur yang ditetapkan.. 

0,709 0,846 

5 Taat Aturan 
Perilaku 

Saya sigap dan cekatan dalam mengerjakan tugas-tugas 
yang diberikan. 

0,599 0,864 

6 Taat Peraturan 
Lainnya 

Saya mematuhi norma-norma kesusilaan di tempat kerja 0,566 0,857 
 

Taat Aturan 
Waktu 

Saya menganggap absensi kehadiran merupakan hal 
yang sangat penting dalam menegakan disiplin kerja. 

 

0,857 

7 Taat peraturan 
Perusahaan 

Saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan peraturan 
jika melanggar peraturan tersebut. 

0,545 0,858 

8 Taat Aturan 
Perilaku 

Saya sebaiknya berperilaku sopan terhadap sesama 
karyawan baik bawahan maupun atasan kerja. 

0,403 0,870 

 
Tabel di atas  menunjukkan bahwa karyawan memiliki sikap sangat disiplin untuk taat aturan 
waktu, taat aturan perilaku, taat peraturan perusahaan, dan  taat peraturan lainnya. Karyawan 
berusaha semaksimal mungkin menghindari kelalaian serta pelanggaran apalagi hingga menerima 
teguran, hukuman, atau sanksi.   
 
2. Motivasi (X2) 
Dalam penelitian ini batas standar eror adalah 5% maka r tabelnya adalah sebesar 0,278. Hasil uji 
reliabilitas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan mempunyai koefisien Cronbach Alpha 
yang cukup besar yaitu diatas 0,600 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-
masing variabel dari kuesioner adalah reliabel sehingga untuk selanjutnya item-item pada 
masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur. 
 

Tabel 1.5 Validitas dan Reliabilitas Motivasi 
 

Rincian Item Rincian Butir Validitas Reliabilitas 
1 Kekuasaan Saya terlibat dalam rapat dengan pimpinan untuk 

menentukan tujuan yang ingin dicapai. 
0,859 0,815 

 

Kemampuan Saya mampu melakukan pekerjaan yang diberikan 
oleh perusahaan. 

 

0,815 
  

Saya melakukan pekerjaan dengan sangat baik. 
 

0,815 
2 Kekuasaan Saya giat bekerja karena adanya kesempatan yang 

diberikan unruk menduduki posisi jabatan tertentu. 
0,741 0,826 

3 Aktualisasi Diri Saya bekerja untuk mencapai target harian. 0,686 0,831 
4 Komunikasi Saya menghargai pendapat rekan kerja. 0,682 0,831 
5 Aktualisasi Diri Saya memiliki kesempatan untuk meningkatkan 

karir diperusahaan ini. 
0,621 0,837 

6 Komunikasi Karyawan dan pimpinan memiliki komunikasi yang 
baik terkait dengan pekerjaan. 

0,564 0,841 

7 Usaha 
Meningkatkan 
Hasil 

Saya berusaha untuk mencapai target yang diberikan 
perusahaan. 

0,444 0,854 

8 Semangat Kerja Saya merasa jabatan yang saya terima saat ini sudah 
memuaskan sehingga mendorong untuk semangat 

0,390 0,852 
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adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
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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bekerja. 
9 Usaha 

Meningkatkan 
Hasil 

Saya sangat menjaga kesempurnaan hasil pekerjaan 
saya. 

0,386 0,857 

10 Semangat Kerja Saya berusaha untuk mencapai target yang di 
tetapkan oleh perusahaan. 

0,359 0,858 

 
Hasil pengolahan menunjukkan  bahwa motivasi yang sangat mempengaruhi karyawan adalah 
ketika karyawan memiliki  kekuasaan dalam perusahaan, kebanggaan yang dapat ditunjukkan 
bahwa karyawan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas yang diberikan perusahaan 
dan menyelesaikan dengan sangat baik, yang kemudian motivasi untuk menunjukkan diri sebagai 
aktualisasi diri, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, saling menghargai baik pada 
pimpinan maupun pada sesama karyawan. 
 
3. Produktivitas Kerja (Y) 
Dalam penelitian ini, pengujian validitas produktivitas kerja menggunakan batas standar eror 
adalah 5% maka r tabelnya adalah sebesar 0,278. Pengujian reliabilitas produktivitas kerja 
memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel sehingga untuk semua item pertanyaan dikatakan 
valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan mempunyai koefisien 
Cronbach Alpha yang cukup besar yaitu diatas 0,600 sehingga dapat dikatakan semua konsep 
pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel sehingga untuk selanjutnya item-
item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur. 
 

Tabel 1.6 Validitas dan Reliabilitas Produktivitas Kerja 
 

Rincian Item Rincian Butir Validitas Reliabilitas 
1 Usaha Meningkatkan 

Hasil 
Saya selalu memperbaiki kesalahan yang pernah 
saya lakukan dalam bekerja.. 

0,621 0,677 
  

Saya sangat menjaga kesempurnaan hasil 
pekerjaan saya. 

0,602 0,679 
  

Saya berusaha untuk mencapai target yang 
diberikan perusahaan.. 

0,535 0,691 

2 Kemampuan Saya mampu melakukan pekerjaan yang diberikan 
oleh perusahaan. 

0,498 0,695 

3 Pengembangan Diri Saya melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP 
perusahaan.. 

0,498 0,695 

4 Semangat Kerja Saya berusaha untuk mencapai target yang di 
tetapkan oleh perusahaan. 

0,484 0,696 

5 
 

Saya  tidak pernah mengeluh atas pekerjaan yang 
menjadi tanggung jawab saya. 

0,482 0,698 

6 Kemampuan Saya mampu beradaptasi dengan pekerjaan-
pekerjaan baru 

0,470 0,703 

7 
 

Saya melakukan pekerjaan dengan sangat baik. 0,467 0,712 
8 Pengembangan Diri Saya selalu melaksanakan pekerjaan melebihi dari 

target yang telah ditentukan. 
0,467 0,712 

9 
 

Saya selalu meningkatkan kemampuan bekerja 
saya 

0,441 0,702 

10 Semangat Kerja Saya melakukan pekerjaan dengan tanggung 
jawab. 

0,408 0,705 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam produktivitas kerja, karyawan berusaha 
meningkatkan kemampuan yang dimiliki yaitu karyawan selalu memperbaiki kesalahan yang 
pernah dilakukan, sangat menjaga kesempurnaan hasil pekerjaan, dan mencapai target sesuai 
dengan tujuan perusahaan. Produktivitas kerja yang diharapkan perusahaan telah sesuai antara 
kemampuan karyawan dengan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab yang diberikan, 
SOP, tidak pernah mengeluh, selalu semangat, mampu beradaptasi dengan tugas dan 
tanggungjawab yang baru.   
 
Uji Asumsi Klasik 
Asumsi-asumsi klasik harus dilakukan untuk memenuhi penggunaan regresi linier berganda. 
melalui alat bantu SPSS, maka diperoleh hasil uji asumsi klasik regresi. 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas memperhatikan titik-titik pada Normal P-Plot Of Regression Standardized 
Residual dari variabel terikat. Hasil data terdistribusi secara normal karena penyebaran data 
berada di sekitar garis normal. 
2. Uji Multikolinieritas 
Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas dengan menggunakan nilai tolerance ≥ 
0,10 atau dengan nilai variance inflation factor (VIF) ≤ 10. Hasil menunjukan nilai tolerance 
sebesar 0,904 sampai dengan 0,998 artinya semua variabel bebas memiliki nilai tolerance ≥10 
artinya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Hasil VIF menunjukan semua variabel bebas 
memiliki nilai VIF ≤ 10 artinya tidak ada multikolinearitas antara variabel bebas. 
 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil uji 
heteroskedastisitas  menunjukkan titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas 
maupu dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal tersebut berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. 
 
4. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi adalah keadaan pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode t 
dengan residual pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah tidak terdapat 
masalah autokorelasi. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model 
pengujian ini dapat diuji dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW test). Dengan nilai tabel 
pada tingkat signifikansi 5% jumlah sampel 50 (n) dan jumlah variabel independen 3 (k=3), Nilai 
Durbin Watson (DW Statistik) dari hasil analisis regresi sebesar 1,763 dapat dilihat pada tabel 
4.22 diatas. Dengan demikian nilai Durbin Watson tersebut berada pada interval 1,6739 sampai 
dengan 2,3261 (1,6739 < 1,968< 2,3261), sehingga dapat dipastikan bahwa model regresi linier 
berganda tersebut tidak terjadi gejala autokorelasi. 
 
Analisis Regresis Linier Berganda 
Model persamaan regresi yang baik adalah memenuhi persyaratan asumsi klasik yaitu antara lain 
semua data terdistribusi dengan normal. Analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis 
tentang pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan regresi yang 
terbentuk adalah : Y = 7,688 + 0,124X1 + 0,318X2  
Keterangan : Y = Produktivitas Kerja, X1 = Disiplin Kerja, X2 = Motivasi 
Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa : 
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1. Variabel disiplin kerja, dan motivasi mempunyai arah koefisien bertanda positif terhadap 
produktivitas kerja. 
2. Koefisien disiplin kerja memberikan nilai sebesar 0,124 yang berarti bahwa disiplin kerja 
semakin kuat dengan asumsi variabel lain tetap maka produktivitas kerja akan mengalami 
peningkatan. 
3. Koefisien motivasi memberikan nilai sebesar 0,318 yang berarti  bahwa jika motivasi semakin 
kuat dengan asumsi variabel lain tetap maka produktivitas kerja akan mengalami peningkatan 
 
Analisis Korelasi 
Hasil antara produktivitas kerja dengan disiplin kerja menghasilkan angka 0,781. Angka tersebut 
menunjukan korelasi antara produktivitas dengan disiplin kerja sangat kuat karena r berkisar 
antara 0,800-1,00. Untuk korelasi antara produktivitas dengan motivasi menghasilkan angka 
0,795. Angka tersebut menunjukkan korelasi antara produktivitas dengan motivasi mempunyai 
korelasi yang sangat kuat karena nilainya berkisar antara 0,800-1,00.  
  
Analisis Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel-variabel bebas dalam 
menerangkan variabel terikatnya. Dari hasil perhitungan, koefisien determinasi yang diperoleh 
sebesar 0,721. Hal ini berarti 72,1% variabel produktivitas kerja dipengaruhi oleh variable 
disiplin kerja, dan motivasi. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 27,9% dipengaruhi oleh variabel 
yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 
 
Pengujian Hipotesis  
1. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 
Pengujian dilakukan dengan melihat taraf signifikansi (p=value). Jika taraf signifikansi yang 
dihasilkan dari perhitungan dibawah 0,05 maka hipotesis diterima, sebaliknya jika taraf 
signifikansi hasil hitung lebih besar dari 0,05 makan hipotesis ditolak. 
Hasil pengujian hipotesis disiplin kerja menunjukkan t hitung sebesar 2,037 sedangkan t tabel 
2,012 dengan taraf signifikansi 0,047. Taraf signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti 
bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak Ho dan menerima Ha. Dengan demikian, ini berarti 
bahwa hipotesis H1 “Disiplin Kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 
produktivitas kerja”. Hasil pengujian hipotesis motivasi menunjukan nilai t hitung sebesar4,729 
sedangkan t tabel 2,012 dengan taraf signifikansi 0,000. Taraf signifikansi tersebut lebih kecil 
dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak Ho dan menerima Ha. 
Dengan demikian, ini berarti bahwa hipotesis H2 “Motivasi mempunyai pengaruh positif dan 
signifikan terhadap produktivitas kerja”  
2. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 
Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama dengan hasil, yaitu : 
a. F hitung > F tabel 
Hasil perhitungan statistik menunjukan nilai F hitung = 43,122. Ini menunjukan bahwa F hitung 
lebih besar dari F tabel sebesar 2,81 dengan taraf signifikansi 0,000. Taraf signifikansi tersebut 
lebih kecil dari 0,05 yaitu menolak Ho dan menerima Ha. Ini berarti bahwa variabel X 
mempengaruhi variabel Y secara bersama positif dan signifikan. 
b. Signifikansi < 0,05 
Signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa 
hipotesis yang menyatakan bahwa secara simultan variabel disiplin kerja, dan motivasi 
mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. 
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dari pengolahan data yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Terdapat pengaruh signifikan pada disiplin kerja terhadap produktivitas kerja PT. JNE( Jalur 
Nugraha Ekakurir ) secara parsial. Hal ini dibuktikan dengan melalui perhitungan yang telah 
dilakukan pada uji hipotesis secara secara parsial (Uji t) diperoleh nilai t hitung sebesar 2,037 
sedangkan t table 2,012 dengan taraf signifikansi 0,047. Hasil tersebut lebih kecil dari 0,05. 
Dengan demikian Ha diterima dan Ho ditolak. Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa 
disiplin kerja berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja. 
2. Terdapat pengaruh signifikan pada motivasi terhadap produktivitas kerja PT. JNE ( Jalur 
Nugraha Ekakurir ) secara parsial. Hal ini dibuktikan dengan melalui perhitungan yang telah 
dilakukan pada uji hipotesis secara secara parsial (Uji t) diperoleh nilai t hitung sebesar 
4,729sedangkan t table 2,012 dengan taraf signifikansi 0,000. Hasil tersebut lebih kecil dari 0,05. 
Dengan demikian Ha diterima dan Ho ditolak. Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa 
motivasi berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja. 
3. Terdapat pengaruh signifikansi pada disiplin kerja, dan motivasi terhadap produktivitas kerja 
PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) secara simultan. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian 
hipotesis H1, dan H2 secara bersama-sama melalui uji hipotesis secara simultan (Uji F) 
menunjukan bahwa nilai F hitung sebesar 43,122 sedangkan F table sebesar 2,81 dengan nilai 
signifikasi sebesar 0,000. Ini berarti bahwa F hitung lebih besar dari F table dan hasil signifikansi 
tersebut lebih dari 0,05. Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa disiplin kerja dan 
motivasi mempunyai  pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. 
4. Hasil kuesioner seluruhnya valid karena hasil r hitung lebih besar dari t tabel. 
5. Semua variable mempunyai koefisien yang cukup besar sehingga item-item pada masing-
masing konsep variable layak digunakan sebagai tolak ukur. 
6. uji normalitas dapat terdistribusi secara normal karena penyebaran data berada di sekitar garis 
normal. 
7. semua variable bebas memiliki nilai tolerance. 
8. hasil heteroskedastisitas menunjukan titik-titik tersebar di atas angka 0. 
 
Saran 
1. Perusahaan harus lebih meningkatkan disiplin kerja karyawan agar setiap karyawan memiliki 
usaha untuk mencapai atau melebihi standar kerja yang ditetapkan dan memaksimalkan 
produktivitas kerja jika karyawan tidak disiplin dalam pekerjaan harus diberikan sanksi dalam 
bentuk teguran sesuai dengan tingkat kesalahan karyawan. 
2. Perusahaan seharusnya memperhatikan target karyawan sehingga karyawan memotivasi untuk 
menyelesaikan target yang telah diberikan, serta memberikan peluang untuk para karyawan 
dalam jenjang karir agar dapatmenjadi karyawan yang maju dan berprestasi pada perusahaan 
tersebut. Dengan berkembangnya prestasi karyawan akan meningkatkan produktivitas kerjanya. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

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

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

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

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

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

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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ABSTRAK 
Banyaknya perusahaan yang bergerak dalam bisnis penjualan sepeda motor bekas tentunya 
menimbulkan konsekuensi pada tajamnya persaingan dalam mendapatkan pelanggan. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara minat konsumen, harga, dan merek 
terhadap motivasi pembelian sepeda motor bekas. Analisis data menggunakan analisis regresi 
linear. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa minat konsumen dan harga tidak memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi pembelian (dengan hasil masing-masing 
sebesar 0,404, 0,480). Sepeda motor bekas yang bermerek berpengaruh terhadap motivasi 
pembelian sebesar 0,605. Secara  simultan (Minat, Harga, dan Merek) berpengaruh secara 
signifikan dengan nilai korelasi sebesar 0,609.  
 
Kata Kunci:  minat konsumen, harga, merek, motivasi pembelian  
 
 

1. PENDAHULUAN 
Latar Belakang  
Banyak orang masih memilih untuk membeli sepeda motor bekas mengingat daya beli serta 
perbedaan harga antara sepeda motor baru dan bekas.  Peluang ini mengakibatkan menjamurnya 
usaha penjualan sepeda motor bekas. Sungguh menarik melakukan kajian mengenai motivasi 
serta minat konsumen untuk membeli sepeda motor bekas.   
Pada persaingan bisnis yang semakin tajam di era globalisasi, perusahaan dihadapkan pada 
tantangan yang lebih berat. Perusahaan dituntut  lebih kreatif untuk memanfaatkan peluang yang 
ada. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan mengetahui apa yang menjadi 
penyebab dari peningkatan penjualan. Perubahan lingkungan yang senantiasa terjadi dalam 
proses perkembangan suatu daerah, secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi 
kehidupan dan tata ekonominya, cara-cara pemasaran dan perilaku konsumennya. Salah satu 
tujuan kegiatan pemasaran adalah berusaha mempengaruhi konsumen agar membeli produk yang 
ditawarkan. Dengan kata lain pemahaman terhadap perilaku konsumen merupakan salah satu 
faktor dasar  yang diperlukan untuk menyusun strategi pemasaran.  
Kendaraan (sepeda motor) merupakan alat transportasi yang praktis dan efisien, tapi sekarang 
fungsi sepeda motor juga bisa untuk menunjukan kelas sosial seseorang. Perkembangan 
tekhnologi yang semakin canggih dan semakin cepat dari tahun ke tahun khususnya dalam hal 
otomotif   menimbulkan  minat beli konsumen adalah tahap dimana konsumen membentuk 
pilihan mereka di antara beberapa merek yang tergabung dalam perangkat pilihan, kemudian 
pada akhirnya melakukan suatu pembelian pada suatu altenatif yang paling disukainya atau 
proses yang dilalui konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa yang didasari oleh 
bermacam pertimbangan.  Salah satu faktor motivasi juga membentuk variabel lain yaitu  merek.   
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Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan  dapat diidentifikasi beberapa hal 
sebagai berikut :  

1. Apakah minat konsumen berpengaruh signifikan terhadap motivasi pembelian sepeda 
motor bekas? 

2. Apakah harga berpengaruh signifikan terhadap motivasi pembelian sepeda motor bekas? 
3. Apakah merek berpengaruh signifikan terhadap motivasi pembelian sepeda motor bekas? 
4. Apakah minat konsumen, harga, dan merek  berpengaruh secara simultan terhadap 

motivasi pembelian sepeda motor bekas? 
 

 
2. LANDASAN TEORI 

Minat Beli Konsumen 
Minat beli konsumen pada dasarnya merupakan faktor pendorong dalam pengambilan keputusan 
pembelian terhadap suatu produk. Pengusaha perlu mengetahui strategi yang digunakan agara 
minat beli konsumen meningkat.  
Venkatesh et. al. (1995) menemukan bahwa banyak perusahaan menggunakan strategi 
noncoercive.  Our findings suggest that infiuence strategies are used frequently, though there is a 
clear hierarchy of preference across alternative strategies. In general, the extent of usage in 
intraorganizational contexts is inversely related to the coercive intensity of the strategies as well 
as their instrumentality. Noncoercive strategies (i.e., information exchange and requests) and 
recommendations (a soft coercive strategy) are the most frequently used strategies, whereas 
threats and promises (high on instrumentality) are used the least. 
Minat beli merupakan pernyataan mental konsumen yang merefleksikan rencana pembelian suatu 
produk dengan merek terntentu pengetahuan tentang niat beli konsumen terhadap produk perlu 
diketahui oleh para pemasar untuk mendeskripsikan perilaku konsumen pada masa yang akan 
datang. Minat beli terbentuk dari sikap konsumen terhadap suatu produk. Semakin rendah 
keyakinan konsumen terhadap suatu  merek akan menyebabkan menurunkan minat beli 
konsumen.  
Indika dan Jovita (2017)  menemukan  Floating Market sudah tinggi, 
dapat dilihat dari respon atas komunikasi pemasaran termasuk yang  dilakukan lewat media 
Instagramdi mana responden sebagian besar mengetahui  keberadaan Floating Market 
(Attention). Tanggapan responden terhadap dimensi ketertarikan (Interest) termasuk dalam 
kategori “Cukup Baik” dikarenakan responden  tertarik mengunjungi Floating Market tetapi 
tidak terlalu peduli dengan updatepada media Instagram mengenai informasi event-event yang 
diselenggarakan. 

(Desire) liburan ke Floating 
Market terutama saat berada di kota Bandung. 
 
Perilaku Konsumen 
Ramya dan Mohamed Ali (2016) menyebutkan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh lima 
factor: 1. Internal or Psychological factors 2. Social factors 3. Cultural factors 4. Economic 
factors 5. Personal factors. Seseorang membeli sepeda motor bekas tentu mempertimbangkan 
kondisi ekonomi serta factor pergaulan dengan teman-temannya.  
Jaakkola (2007) mengungkapkan professional service providers’ influence on decisions is 
presumed to derive mainly from their expertize in the area of the client’s problem. While 
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consumers may lack the specialist knowledge to evaluate the validity of a professional’s advice, 
they can nonetheless assess his or her perceived competence based on apparent knowledge, 
credentials and experience.  
 
Harga  
Harga adalah sejumlah rupiah yang bisa dibayarkan oleh pasar terhadap perusahaan dari sudut 
pandang pemasaran merupakan satuan moneter atau sebagai alat ukur suatu produk yang akan 
ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan dari suatu produk.  
Hinterhuber dan Liozu (2012)  mengungkapkan tentang  model penentuan harga.   Price setting, 
or more formally, price orientation, concerns the methods that companies use to determine final 
selling prices. Companies differ wildly in their approach to this. Although companies that sell 
services to individual end-customers, for example, may be radically different from companies 
that sell jet engines to sophisticated purchasing centers, and although pricing approaches in 
India may differ considerably from pricing approaches in Italy, academic research and our own 
findings conclude that pricing approaches across industries, countries and companies usually 
fall into one of three buckets: cost-based pricing, competition-based pricing or customer value-
based pricing.  
Shankar dan Bolton (2004) melakukan  kajian empiris tentang strategi harga.  Retailers’ pricing 
strategies based on four underlying dimensions: price consistency, price-promotion intensity, 
price-promotion coordination, and relative brand price. These four pricing dimensions are 
statistically related to: (1) competitor price and deal frequency (competitor factors), (2) 
storability and necessity (category factors), (3) chain positioning and size (chain factors), (4) 
store size and assortment (store factors), (5) brand preference and advertising (brand factors), 
and (6) own-price and deal elasticities (customer factors). 
 
Merek    
Gill (2010) menyatakan bahwa Aaker defines it in terms of a set of assets, popularly called the 
sources of brand equity. The dimensions proposed by Aaker were able to explain only 34.9 per 
cent of the brand equity. This means that in case of toothpastes, there are other sources of brand 
equity that will further contribute to the brand equity, apart from Aaker's brand equity ten. Brand 
managers should identify these sources in order to build their brands accordingly and more 
effectively. The same is applicable to other brand managers managing brands in various product 
categories across different geographical boundaries. They should be aware of the extent to which 
Aaker's sources contribute and about the additional sources of brand equity. 
Aaker's sources of brand equity for the toothpaste product category are also correlated. The 
research further shows that the image factor plays a mediating role between awareness and 
brand equity. It implies that brand image can be formed using brand awareness, which will 
further build brand equity. The managers should bear in mind that to build brand equity they 
should first build brand awareness and only then focus on building brand image. This study also 
highlights the existence of interrelationships between the sources of brand equity – strong quality 
perceptions could mean higher loyalty and vice-versa; high satisfaction could mean higher 
loyalty and vice versa, and so on. 
Berry (2000)  menuturkan bahwa merek yang kuat memudahkan pelanggan untuk melakukan 
visualisasi serta memahami produk.  Merek memiliki kelekatan dengan produk yang ditawarkan.  
Konsumen mengkaitkan produk dengan status social dan mengeliminir pertimbangan harga 
maupun risiko setelah membeli produk tersebut.   
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Keputusan Pembelian  
Keputusan konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk merupakan suatu tindakan yang 
lazim dijalani oleh setiap individu konsumen ketika mengambil keputusan membeli. Keputusan 
membeli atau tidak membeli merupakan bagian dari unsur yang melekat pada diri individu 
konsumen yang disebut behavior, dimana ia merujuk kepada tindakan fisik yang nyata.  
Jaakola (2007) mengungkapkan purchase decisions are made during the professional service 
process in interaction between the provider and the customer.  Dalam hal ini peran dari Customer 
Service menjadi sangat penting dalam menjelaskan mengenai produk yang akan dijual. 
Konsumen akan mempertimbangkan segala sesuatu berkaitan dengan produk yang akan dibelinya 
berdasarkan informasi yang diperoleh dari Customer Service.   
Kotler (1973) merangkum saran pada berbagai situasi permintaan.  If demand is negative, it must 
be disabused  (conversional marketing); if nonexistent, it must be created (stimulational 
marketing); if latent, it must be developed (developmental marketing); if faltering, it must be 
revitalized (remarketing); if irregular, it must be synchronized (synchromarketing); if full, it must 
be maintained (maintenance marketing); if overfull, it must be reduced (demarketing); and if 
unwholesome, it must be destroyed (countermarketing). 
 
Kerangka Pemikiran  

 

 
Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independennya adalah Minat Konsumen (X1), Harga 
(X2), dan Merek (X3). Banyak Pilihan Motor Bekas  sedangkan yang menjadi variabel 
dependennya adalah Motivasi Membeli Sepeda Motor Bekas  (Y). Gambar 1 menunjukkan 
kerangka pemikiran yang dibuat dalam model penelitian mengenai pengaruh variabel 
independen, yaitu Minat konsumen, Harga dan Merek terhadap Motivasi membeli sepeda motor 
bekas  sebagai variabel dependen.  
 

ANALISIS  PENGARUH MINAT KONSUMEN, HARGA, DAN MEREK, (MICHAEL WIRATMOKO) 
94-104

                                                              Gambar 1.  
                                                   Kerangka Pikir Penelitian 

     

      

      H1 

          

     H2 

      

     H3    

   

          H4  

 



 
 

Hipotesis Penelitian 
Hipotesis yang diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya 
pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara parsial maupun secara 
simultan. Adapun perumusan Hipotesanya adalah sebagai berikut : 
H01: Minat konsumen tidak berpengaruh parsial terhadap motivasi pembelian sepeda motor 
bekas 
Ha1 : Minat konsumen berpengaruh parsial terhadap motivasi pembelian sepeda motor bekas  
H02 : Harga Motor bekas tidak berpengaruh secara parsial terhadap motivasi pembelian sepeda 
motor bekas  
Ha2 : Harga Motor bekas berpengaruh secara parsial terhadap motivasi pembelian sepeda motor 
bekas  
H03 : Merek sepeda motor bekas tidak berpengaruh secara parsial terhadap motivasi pembelian 
sepeda motor bekas 
Ha3 : Merek sepeda motor bekas berpengaruh secara parsial terhadap motivasi pembelian 
sepeda motor bekas 
H04 : Minat Konsumen, Harga dan Merek tidak berpengaruh secara silmultan terhadap motivasi 
membeli sepeda motor bekas.   
Ha4 : Minat Konsumen, Harga dan Merek berpengaruh secara silmultan terhadap motivasi 
membeli sepeda motor bekas.   
 

3. METODE PENELITIAN 
Sumber Data 
Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer. Data  yang digunakan 
dalam penelitian ini juga berasal dari berbagai literatur seperti penelitian sebelumnya dan buku-
buku serta jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kegunaan literatur ini adalah 
untuk memperoleh sebanyak mungkin dasar-dasar teori yang diharapkan akan menunjang data 
yang akan dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini. Dalam melaksanakan penelitian ini, 
jenis data yang digunakan untuk melaksanakan penelitian yaitu data primer adalah data yang 
langsung diperoleh dari responden melalui pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti 
melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, kuesioner, dan observasi. 
 
Analisis Regresi Linier Berganda 
Dalam regresi linier berganda terdapat asumsi klasik yang harus terpenuhi, yaitu residual 
terdistribusi normal, tidak adanya multikolinieritas, tidak adanya heteroskedastisitas, dan tidak 
adanya autokorelasi pada model regresi. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan 
antara variabel independen dengan variabel dependen. Analisis regresi linier berganda dapat 
dirumuskan dengan :  
 
 
 
 
Keterangan : 
Y = Variabel Terikat (Motivasi pembelian) 
a = Konstanta 
b = Koefisien regresi 
X1 = Minat Konsumen 

Y = a + b1X1 + b2 X2  + b3X3+ ...................... + bn  Xn 
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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. 
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LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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X2 = Harga 
X3 = Merek  
 
  

4. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN  
Uji Validitas 
Variabel  Minat Konsumen (X1) diperoleh nilai rhitung > r tabel 0,2787 dengan demikian maka 
semua item kuesioner dinyatakan valid. Untuk itu kuesioner yang digunakan layak untuk diolah 
sebagai data peneliti 
Variabel Harga (X2) diperoleh nilai rhitung > rtabel 0,2787, dengan demikian maka semua item 
kuesioner dinyatakan valid. Untuk itu kuesioner yang digunakan layak untuk diolah sebagai data 
penelitian. 
Variabel Merek (X3) diperoleh nilai rhitung > rtabel 0,2787, dengan demikian maka semua item 
kuesioner dinyatakan valid. Untuk itu kuesioner yang digunakan layak untuk diolah sebagai data 
penelitian. 
 
Uji Reliabilitas 
Pengukuran Reliabilitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
alat analisis Statistical Package For Social Science (Spss 23) yakni dengan Uji Statistik 
Cronbach Alpha > 0,60. 
 

Tabel 1 
Hasil Uji Reliabilitas  

Variabel r alpha Keterangan 

Minat Konsumen 0,887 Reliable 

Harga 0,850 Reliable 

Merek 0,828 Reliable 

Mo�vasi Pembelian 0,846 Reliable 
Sumber: Data Diolah Dengan Spss 23 
 
Berdasarkan pada Tabel 1 pengujian reliabilitas menggunakan SPSS dengan croanbach alpha 
untuk variabel Minat Konsumen sebesar 0,887, untuk variabel Harga sebesar 0,850, untuk 
variabel Merek 0,828 dan variabel Motivasi Pembelian sebesar 0,846.  Keempat nilai yang ada 
sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dapat dikatakan reliable. 
 
Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas  
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi Variabel Independen dan 
Variabel Dependen keduanya terdistribusi secara normal atau tidak. Normalitas data dalam 
penelitian dapat dilihat dengan memperhatikan titik-titik pada Normal P – Plot Of Regresion 
StandardizedResidual dari Variabel Dependen.   
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Gambar 2 
Hasil Uji Normalitas 

 
 
Sumber: Data Diolah  dengan Spss 23 
Persyaratan dari Uji Normalitas adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan 
mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi Normalitas. Jika data 
menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti garis diagonal, maka regresi tidak 
memenuhi asumsi Normalitas.  
Dari Gambar 2 dapat dinyatakan bahwa semua data terdistribusi secara normal, sebaran data 
berada di sekitar garis diagonal. Sehingga memenuhi persyaratan dari Uji Normalitas adalah jika 
data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah, maka model regresi memenuhi 
asumsi normalitas. 
 
Uji Multikolinearitas  
 Uji Multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi 
antar Variabel Independen yaitu Minat Konsumen, Harga, dan Merek. Uji Multikolinearitas 
dilakukan dengan melihat (1) nilai Tolerance dan (2) Variance Inflation Factor (VIF). 
  

Tabel 2 
                                                    Hasil Uji Multikolinearitas 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients Collinearity Sta�s�cs 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
 
 

(Constant) 12,565 4,570    
Minat Konsumen ,100 ,190 ,115 ,287 3,484 
Harga -,082 ,261 -,088 ,176 5,683 
Merek ,621 ,194 ,605 ,382 2,619 

Sumber: Data Diolah Dengan Spss 23 
 
Tabel 2 menunjukkan  nilai tolerance  Variabel Bebas X1 sebesar 0,287, X2 sebesar 0,176, dan X3 
sebesar 0,382 artinya semua variabel bebas memiliki nilai tolerance > 0,10 artinya tidak terjadi 
korelasi antara variabel bebas. Hasil Variance Inflation Factor (VIF) X1 sebesar 3,484, X2 
sebesar 5,683, dan X3 sebesar 2,619 artinya semua Variabel Bebas memiliki nilai VIF < 10 
artinya tidak ada Multikolonearitas antara Variabel Bebas. 
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Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil Uji 
Heteroskedastisitas ditunjukkan oleh Gambar 3. 
Pada Gambar 3 terlihat titik-titik yang menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola 
tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal 
ini menandakan bahwa tidak terjadi masalah Heterokedastisitas dalam model regresi.  
 

Gambar 3 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Sumber: Data Diolah Dengan Spss 23 
 
Uji Autokorelasi 
Uji Autokorelasi adalah keadaan pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode  t 
dengan residual pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah tidak terdapat 
masalah autokorelasi. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada autokorelasi. Model pengujian 
ini dapat diuji dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW test). 
 

Tabel 3 
Hasil Uji Autokorelasi 

 
 
 
 
 
 
Sumber: Data Diolah Dengan Spss 23 
 
Dengan nilai tabel pada tingkat signifikansi 5 % dengan jumlah respondem 50 (n) dan jumlah 
variabel bebas 3 (k=3). Nilai Durbin Watson (DW Statistik) dari hasil analisis regresi sebesar 
1,581 dan dapat dilihat pada Tabel 3. Dengan demikian nilai Durbin Watson tersebut berada pada 
interval  1,4206 sampai dengan 1,6739 (1,4206 < 1,581 < 1,6739) sehingga model Regresi Linier 
Berganda tersebut tidak terjadi gejala Autokorelasi. 
 
 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
1 ,609a ,370 ,329 5,53332 1,581 
a. Predictors: (Constant), Minat Konsumen, Harga,  Merek 
b. Dependent Variable: Motivasi Pembelian 
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Analisis Regresi Linier Berganda 
Dalam penelitian ini Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk bertujuan membuktikan 
hipotesis mengenai adanya pengaruh Minat Konsumen, Harga dan Merek secara Parsial maupun 
bersama-sama terhadap Motivasi Pembelian. Hasil penelitian data dengan menggunakan SPSS 
menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki pengaruh yang signifikan.  
 

Tabel 4 
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Data Diolah Dengan Spss 23 
 
Berdasarkan Tabel 4  diperoleh persamaan regresi linier sebagai berikut: 
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 

Y = 12,565 + 0,100 X1  - 0,082 X2 + 0,621 X3 
 

Keterangan : 
Y =  Variabel Terikat (dependent) 
a = Nilai konstanta 
b1 b2 b3 = Nilai koefisien regresi 
X1 X2 X3 = Variabel bebas (independent)  
 
Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa : 
Nilai konstanta sebesar 12,565  artinya, jika pengaruh Minat konsumen, Harga dan Merek sama 
dengan nol maka nilai Motivasi pembelian  sebesar 12,565.  
Nilai koefisien Regresi Linier Berganda Variabel Minat konsumen adalah positif, yaitu sebesar 
0,100. Hal ini dapat diartikan apabila Minat Konsumen naik sebesar 1 satuan maka Motivasi 
Pembelian meningkat sebesar 0,100. 
Nilai koefisien Regresi Linier Berganda Variabel Harga adalah negatif, yaitu sebesar -0,082. Hal 
ini dapat diartikan apabila Harga naik sebesar 1 satuan maka Motivasi Pembelian  turun sebesar 
0,082. 
Nilai koefisien Regresi Linier Berganda Variabel Merek adalah positif, yaitu sebesar 0,621. Hal 
ini dapat diartikan apabila Merek naik 1 satuan maka Motivasi Pembelian  meningkat sebesar 
0,621. 
 
Analisis Koefisien Korelasi 
Analisis Koefisien Korelasi adalah analisis yang bertujuan untuk mencari hubungan antara dua 
variabel atau lebih. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik 
pengukuran hubungan yang mengacu pada sekelompok teknik yang digunakan untuk mengukur 
kekuatan hubungan antara dua variabel.  

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) 12,565 4,570  

Minat Konsumen ,100 ,190 ,115 
Harga -,082 ,261 -,088 
Merek ,621 ,194 ,605 
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Berdasarkan Koefisien Korelasi Variabel Minat konsumen terhadap Motivasi pembelian 
didapatkan hasil 0,404. Dari hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pengaruh minat 
konsumen terhadap motivasi pembelian  berkorelasi positif dan lemah. Artinya semakin 
meningkatnya minat konsumen maka akan mempengaruhi motivasi pembelian sepeda motor 
bekas.  
 

Tabel 5  
Hasil Analisis Koefisien Korelasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Data Diolah dengan Spss 23 
 
Berdasarkan Koefisien Korelasi Variabel Harga terhadap Motivai pembelian didapatkan hasil 
0,480. Dari hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pengaruh Harga terhadap Motivasi 
pembelian berkorelasi positif dan lemah.  
Berdasarkan Koefisien Korelasi Variabel Merek terhadap Motivasi pembelian  didapatkan hasil 
0,605. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa pengaruh Merek terhadap Motivasi pembelian 
berkorelasi positif dan kuat.  
Besarnya koefisien korelasi secara simultan antara Variabel  Minat Pembeli, Harga, dan Merek 
adalah sebesar 0,609.  Hal itu berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel 
dependen.  
 
Analisis Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien Determinasi merupakan besaran yang menunjukkan besarnya variasi variabel dependen 
yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Dengan kata lain, Koefisien Determinasi ini 
digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel 
terikatnya. 
Nilai Koefisien Determinasi ditentukan dengan nilai Adjusted R Square sebagaimana dapat 
dilihat pada Tabel 6. Diketahui  bahwa koefisien determinasi atau (Adjusted R Square) yang 
diperoleh sebesar 0,329. Hal ini berarti 32,9% variabel Motivasi pembelian  dipengaruhi oleh 
variabel Minat Konsumen, Harga, dan Merek. Sedangkan sisanya 67.1% dipengaruhi oleh 

Correlations 

 
Mo�vasi 

Pembelian Minat Konsumen Harga Merek  
Pearson 
Correla�on 

Mo�vasi Pembelian 1,000 ,404 ,480 ,605 

Minat Konsumen ,404 1,000 ,840 ,601 

Harga ,480 ,840 1,000 ,780 

Merek ,605 ,601 ,780 1,000 
Sig. (1-tailed) Mo�vasi Pembelian . ,002 ,000 ,000 

Minat Konsumen ,002 . ,000 ,000 
Harga ,000 ,000 . ,000 
Merek ,000 ,000 ,000 . 

N Mo�vasi Pembelian 50 50 50 50 

Minat Konsumen 50 50 50 50 

Harga 50 50 50 50 

Merek  50 50 50 50 
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variabel seperti lingkungan masyarakat dan lain-lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian 
ini. 

Tabel 6 
Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

                                                          Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Es�mate Durbin-Watson 
1 ,609a ,370 ,329 5,53332 1,581 
a. Predictors: (Constant), Merek, Minat Konsumen, Harga 
b. Dependent Variable: Mo�vasi Pembelian 
    Sumber: Data Diolah Dengan Spss 23 
 
Uji Hipotesis 
Uji Pengaruh Parsial (Uji t) 
Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dengan nilai ttabel.  
Dari Tabel 7 terlihat bahwa hasil pengujian hipotesis t hasil pengujian hipotesis pertama Minat 
Konsumen menunjukkan thitung sebesar 0,525 dengan taraf signifikansi 0,602. Dan hasil tersebut 
menunjukan bahwa thitung sebesar 0,525 < ttabel 2,01174. Dengan ini menyatakan bahwa Minat 
Konsumen tidak berpengaruh signifikan terhadap Motivasi Pembelian, taraf signifikansi tersebut 
lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak H0 dan menerima 
Ha. Dengan demikian, ini berarti bahwa hipotesis H01 ”Minat Konsumen tidak mempunyai 
pengaruh positif terhadap Motivasi pembelian” diterima.  
 

Tabel 7 
Hasil Uji Pengaruh Parsial (Uji t) 

Model 
Unstandardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error 
1 (Constant) 12,565 4,570 2,750 ,009 

Minat Konsumen ,100 ,190 ,525 ,602 
Harga -,082 ,261 -,314 ,755 
Merek ,621 ,194 3,195 ,003 

  Sumber: Data Diolah Dengan Spss 23 
 
Hasil pengujian hipotesis Harga menunjukkan nilai thitung sebesar -0,314 dengan taraf signifikansi 
0,755. Dan hasil tersebut menunjukkan bahwa thitung sebesar 0,314 < ttabel 2,01174, dengan ini 
menyatakan bahwa Harga tidak berpengaruh signifikan terhadap Motivasi pembelian. Taraf 
signifikansi sebesar 0,755 yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menerima H0 dan 
menolak Ha2. Dengan demikian, ini berati hipotesis H02 “Harga tidak mempunyai pengaruh positif 
terhadap motivasi pembelian” diterima. 
Sedangkan hasil pengujian hipotesis Merek menunjukkan nilai thitung sebesar 3,195 dengan taraf 
signifikansi 0,03. Dan hasil tersebut menunjukkan thitung sebesar 3,195 > ttabel 2,01174, dengan ini 
menyatakan bahwa Merek  berpengaruh signifikan terhadap Motivasi pembelian. Taraf 
signifikansi tersebut lebih kecil 0,05 yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak  
H03 dan menerima Ha3. Dengan demikian, ini berarti bahwa hipotesis Ha3 ”Merek  mempunyai 
pengaruh positif terhadap Motivasi pembelian” diterima.  
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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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Uji F 
Pengujian Hipotesis secara bersama-sama dilakukan dengan menggunakan Uji F. Uji F dilakukan 
untuk menguji hubungan signifikan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen secara 
keseluruhan. Nilai Fhitung dapat dilihat dari hasil pengolahan data menggunakan SPSS.  
Dengan melihat Tabel 8 dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Fhitung > Ftabel 
Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai Fhitung = 9,023. Ini berarti bahwa Fhitung > Ftabel 
sebesar 2.80. Signifikansi sebesar 0,000b. Nilai signifikansi tersebut < 0,05.  Hal ini berarti bahwa 
hipotesis secara simultan variabel Minat konsumen, Harga, Merek berpengaruh terhadap 
Motivasi pembelian.  
 

Tabel 8 
Hasil Uji Pengaruh Parsial (Uji F) 

ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 828,808 3 276,269 9,023 ,000b 

Residual 1408,412 46 30,618   
Total 2237,220 49    

a. Dependent Variable: Mo�vasi Pembelian 
b. Predictors: (Constant), Merek, Minat Konsumen, Harga 
Sumber: Data Diolah Dengan Spss 23 
 
 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian sepeda 
motor bekas di kalangan lingkungan masyarakat sekitar. Faktor-faktor yang digunakan untuk 
dilihat pengaruhnya terhadap pembelian sepeda motor bekas  di antaranya: Minat konsumen, 
harga, dan merek.  
Dari segi hasil penelitian, secara parsial menunjukkan bahwa variable Minat konsumen (X1) 
diperoleh thitung sebesar 0,525 dan tingkat signifikansi sebesar 0,602 yang nilainya di atas 0,05.  
Dengan demikian variabel Minat konsumen tidak  memiliki pengaruh terhadap Motivasi 
pembelian.  
Dari segi hasil penelitian, secara parsial menunjukkan bahwa variable Harga (X2) diperoleh thitung 
sebesar -0,314 dengan motivasi pembelian 0,755 yang nilainya di atas 0,05 dengan demikian 
variabel Harga tidak memiliki pengaruh terhadap Motivasi pembelian.  
Dari segi hasil penelitian, secara parsial menunjukkan bahwa variabel Merek (X3) diperoleh thitung 
sebesar 3,195 dengan tingkat signifikansi 0,003 yang nilainya dibawah 0,05 dengan demikian 
variabel Merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi pembelian.  
Dari segi hasil penelitian, secara simultan menunjukkan bahwa variabel minat konsumen, Harga 
sepeda motor bekas dan Merek diperoleh Fhitung sebesar 9,023 dengan tingkat signifikansi 
sebesar 0,000 yang nilainya di bawah 0,05. Dengan demikian hasil penelitian secara simultan 
antara variabel Minat konsumen, Harga dan Merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Motivasi pembelian. 
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Saran 
Penelitian mengenai Motivasi Pembelian dimasa yang akan datang diharapkan mampu 
memberikan hasil penelitian yang lebih baik dan  berkualitas, dengan mempertimbangkan saran 
sebagai berikut : 
Bagi penjual sepeda motor bekas hendaknya dipertimbangkan untuk penjualan sepeda motor 
bekas  dan memperhatikan harga serta kelengkapan dan Merek yang dimiliki dan akan dijual 
kepada para pembeli sehingga para pembeli lebih percaya lagi untuk kembali membeli sepeda 
motor bekas. Dan hendaknya memperlihatkan surat-surat kelengkapan kendaran yang akan dijual 
karena akan menentukan Harga yang akan dipertimbangkan oleh pembeli apakah sesuai dengan 
di inginkan. 
Bagi pembeli dan calon pembeli hendaknya mempertimbangkan dan mencari tahu  informasi 
sepeda motor bekas  yang lain sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan dalam pembelian 
sepeda motor bekas. 
Bagi peneliti berikutnya hendaknya lebih diperbanyak jumlah sampel dan pertanyan dalam 
pengamatan untuk lebih diperpanjang dan memperluas serta memperhitungkan kondisi umum 
lingkungan bermasyarakat baik.  
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel Struktur Aset secara parsial 
terhadap Struktur Modal, untuk mengetahui pengaruh dari variabel Ukuran Perusahaan secara 
parsial terhadap Struktur Modal, untuk mengetahui pengaruh dari variabel Current Ratio (CR) 
secara parsial terhadap Struktur Modal, dan untuk mengetahui pengaruh Struktur Aset, Ukuran 
Perusahaan, Current Ratio (CR) secara simultan terhadap Struktur Modal. Metode pengambilan 
sampel dengan menggunakan purposive sampling pada perusahaan manufaktur sektor industri 
barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2018. Teknik pengujian data menggunakan 
analisis statistik deskriptif, regresi linier berganda, uji-t dan uji-f. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa dari tiga variabel bebas yang dianalisis, Struktur Aset secara parsial memiliki pengaruh 
yang signifikan sebesar 0,000 terhadap Struktur Modal, Ukuran Perusahaan secara parsial tidak 
memiliki pengaruh yang signifikan sebesar 0,235 terhadap Struktur Modal, dan Current Ratio 
(CR) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan sebesar 0,000 terhadap Struktur Modal. 
Kemudian variabel bebas Struktur Aset, Ukuran Perusahaan, dan Current Ratio (CR) secara 
simultan berpengaruh signifikan sebesar 0,000 terhadap Struktur Modal. 

 
Kata Kunci : Struktur Modal, Struktur Aset, Ukuran Perusahaan, dan Current  Ratio (CR) 
 

 
1. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Persaingan dalam sektor industri barang konsumsi membuat setiap perusahaan manufaktur 

sektor industri barang konsumsi semakin meningkatkan kinerja agar tujuan perusahaan dapat 
tetap tercapai. Tujuan perusahaan yang pertama adalah untuk mencapai keuntungan maksimal 
atau laba yang sebesar-besarnya. Tujuan perusahaan yang kedua adalah ingin memakmurkan 
pemilik perusahaan atau para pemilik saham. Sedangkan tujuannya yang ketiga adalah 
memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya. Ketiga tujuan perusahaan 
tersebut sebenarnya secara substansi tidak banyak berbeda. Hanya saja penekanan yang ingin 
dicapai oleh masing-masing perusahaan berbeda antara yang satu dengan lainnya. 

Pada umumnya pendanaan melalui liabilitas akan meningkatkan tingkat pengembalian 
yang diharapkan dari suatu investasi, tetapi liabilitas juga meningkatkan risiko dari investasi 
tersebut bagi para pemilik perusahaan, yaitu para pemegang sahamnya. Perusahaan dapat 
mengurangi arus kas yang berlebihan dengan beragam cara. Salah satunya adalah dengan 

 
 
 

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN         
[Vol. 21 No. 1 Agustus 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  
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menyalurkan kembali kepada para pemegang saham melalui dividen yang lebih tinggi atau 
pembelian kembali saham. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas penulis tertarik meneliti variabel-
variabel yang dapat mempengaruhi struktur modal pada perusahaan manufktur industri barang 
konsumsi, maka penulis mengambil judul “Analisis Pengaruh Struktur Aset, Ukuran 
Perusahaan, Dan Current Ratio (CR) Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan 
Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) Periode 2016-2018”. 
1. Apakah Struktur Aset secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal pada 

perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdafatar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) Periode 2016-2018? 

2. Apakah Ukuran Perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal 
perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdafatar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) Periode 2016-2018? 

3. Apakah Current Ratio secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal pada 
perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdafatar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) Periode 2016-2018? 

4. Apakah Struktur Aset, Ukuran Perusahaan, dan Current Ratio secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap Struktur Modal pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang 
Konsumsi yang terdafatar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2018? 

Tujuan penelitian 
1. Untuk mengetahui pengaruh Struktur Aset secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

Struktur Modal pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang 
terdafatar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2018. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan 
terhadap Struktur Modal pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang 
terdafatar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2018. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Current Ratio secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
Struktur Modal pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang 
terdafatar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2018. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Struktur Aset, Ukuran Perusahaan, dan Current Ratio secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal pada perusahaan Manufaktur 
Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdafatar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 
2016-2018. 

2. LANDASAN TEORI 
Struktur Aset 
Struktur aset terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang habis dalam satu 
kali berputar dalam proses produksi, dan proses perputarannya dalam jangka waktu yang pendek 
(umumnya kurang dari satu tahun). Sedangkan aset tetap adalah aset yang tahan lama yang secara 
berangsur-angsur habis turut serta dalam peroses produksi Bambang Riyanto (2011:19). 
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Ukuran Perusahaan 
Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukan pada total 
aktiva, jumlah penjualan, rata-rata penjualan Bambang Riyanto (2011:305). 
 

  
Current Ratio 
Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau 
liabilitas yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, 
seberapa banyak aset lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang 
segera jatuh tempo Kasmir (2014:134).  

 
 Struktur Modal 
Struktur modal adalah pembelanjaan permanen dimana mencerminkan perimbangan antara 
liabilitas jangka panjang dengan modal sendiri Bambang Riyanto (2011:22).                
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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 
Ho1 : Variabel Struktur Aset secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal 
pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdafatar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) Periode 2016-2018. 
Ha1 : Variabel Struktur Aset secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal pada 
perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdafatar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) Periode 2016-2018. 
Ho2 : Variabel Ukuran Perusahaan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Struktur 
Modal pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdafatar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2018. 
Ha2 : Variabel Ukuran Perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal 
pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdafatar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) Periode 2016-2018. 
Ho3 : Variabel Current Ratio secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal 
pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdafatar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) Periode 2016-2018. 
Ha3 : Variabel Current Ratio secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal pada 
perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdafatar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) Periode 2016-2018. 
Ho4 : Variabel Struktur Aset, Ukuran Perusahaan, Dan Current Ratio secara simultan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri 
Barang Konsumsi yang terdafatar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2018. 
Ha4 : Variabel Struktur Aset, Ukuran Perusahaan, Dan Current Ratio secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri 
Barang Konsumsi yang terdafatar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2018. 
 

3. METODE PENELITIAN 
Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang berasal dari laporan 
keuangan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode 2016-2018 yang dipublikasikan melalui internet dan website 
www.idx.co.id.  
Horizon Waktu 
Horizon waktu dalam penelitian ini menggunakan data time series, yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan menggunakan data yang runut atau kurun waktu yang berurutan. Periode waktu 
yang digunakan dalam skripsi ini adalah pelaporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur 
sektor indrustri barang konsumsi dari tahun 2016—2018.  
Unit Analisis Data 
Unit analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 perusahaan yang termasuk dalam 
sektor industri barang konsumsi. 
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Populasi 
Menurut V.Wiratna (2015:55) Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas obyek atau 
subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pengertian di atas, populasi dalam 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 
BEI periode 2016- 2018. 
 
Sampel 
Teknik  pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling. Purposive 
Sampling merupakan tipe pemilihan secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan 
menggunakan pertimbangan tertentu (umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah 
penelitian). Purposive Sampling adalah sampel teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 
tertentu dan kriteria sebagai berikut : 
1. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2016-2018. 
2. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang memiliki laporan keuangan 

yang lengkap periode tahun 2016-2018. 
3. Perusahaan yang memiliki tahun tutup buku 31 Desember dan tidak mengalami kerugian 

selama periode 2016-2018. 
4. Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang asing pada laporan keuangannya. 

Tabel 1 
Kriteria Pemilihan Sampel 

 
No Kriteria Sampel Penelitian Jumlah 

 
1 

Perusahaan manufaktur sektor industri barang 
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia 
(BEI) periode 2016-2018. 

 
53 

 
2 

Perusahaan manufaktur sektor industri barang 
konsumsi yang memiliki laporan keuangan 
yang tidak lengkap periode tahun 2016-2018. 

 
(10) 

 
3 

Perusahaan yang tidak memiliki tahun tutup buku 
31 
Desember dan mengalami kerugian selama 
periode 2016-2018. 

 
(26) 

4 Perusahaan yang menggunakan mata uang asing 
pada laporan keuangannya. 

(7) 

Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian 10 
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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 
Untuk mendeteksi adanya autokorelasi yaitu dengan cara menggunakan uji Durbin-Watson (DW). 
Uji ini digunakan dengan cara membandingkan nilai Durbin-Watson dengan table Durbin-
Watson. Dalam table Durbin-Watson terdapat nilai batas atas (upper bound atau dU) dan nilai 
batas atas (lower bound atau dL). Menurut Ghozali (2016:107), adapun kriteria yang 
diberlakukan untuk menjadi patokan adalah sebagai berikut : 
1. Jika 0 < d < dL, maka terjadi autokorelasi positif. 
2. Jika dL < d < dU, maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak. 
3. Jika d – dL < d < 4, maka terjadi autokorelasi negatif. 
4. Jika 4-dU < d < 4-dL, maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak. 
5. ika du < d < 4-dU, maka tidak terjadi autokorelasi posotif maupun negatif. 
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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 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 
Analisis regresi linier berganda adalah analisis untuk meneliti apakah ada hubungan sebab akibat 
antara variabel atau meneliti seberapa besar pengaruh Struktur Aset, Ukuran Perusahaan, dan 
Current Ratio terhadap Struktur Modal. Adapun rumus yang digunakan adalah : 
 

 
 
Y = Variabel dependen (Struktur Modal)  
α = Konstanta 
b1 = Koefisien regresi Struktur Aset  
X1 = Variabel bebas Struktur Aset 
b2 = Koefisien regresi Ukuran Perusahaan  
X2 = Variabel bebas Ukuran Perusahaan  
b3 = Koefisien regresi Current Ratio 
X3 = Variabel bebas Current Ratio 
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Uji Koefisien Determinasi (Uji R2) 
Uji koefisien determinasi merupakan uji model.Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa 
jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dari sini akan diketahui 
seberapa besar variabel dependen. Dari sini akan diketahui seberapa besar variabel dependen 
mampu dijelaskan oleh variabel independent, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain 
di luar model. 
Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti variasi variable 
dependen yang sangat terbatas, dan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 
independent sudah dapat member semua infomasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel 
dependen. 
 
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  
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada tabel berikut adalah ama perusahaan yang menjadi sampel penelitian dengan tahapan 
kriteria seleksi sampel sebagai berikut : 

 
Tabel 2 

Daftar Nama Perusahaan Yang Dijadikan Sampel 
 

No. Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1. CEKA PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk 

2. CINT PT Chitose Internasional Tbk 

3. DLTA PT Delta Djakarta Tbk 

4. GGRM PT Gudang Garam Tbk 

5. HMSP PT H.M. Sampoerna Tbk 

6. ULTJ PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk 

7. WIIM PT Wismilak Inti Makmur Tbk 

8. ICBP PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

9. INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

10. MBTO PT Martina Berto Tbk 
 
Hasil Penelitian& Pembahasan 
 

Tabel 3 
Tabel Perhitungan 

 
 

KODE 
PERUSAHAAN 

 
 

TAHUN 
PENELITIAN 

STRUKTUR MODAL STRUKTUR ASET UK PERUSAHAAN LIKUIDITAS (CR) 

TOTAL 
LIABILITAS/TOTA

L EKUITAS 

 
ASET TETAP/TOTAL 

ASET 

 

LN (TOTAL ASET) 

ASET 
LANCAR/LIABILITA

S LANCAR 

 

CEKA 

2016 0,6060 0,2259 27,9859 2,1893 

2017 0,5422 0,2902 27,9622 2,2244 

2018 0,1969 0,3078 27,7871 5,1130 

 

CINT 

2016 0,2233 0,5141 26,7131 3,1447 

2017 0,2467 0,5581 26,8899 3,1900 

2018 0,2642 0,5531 26,9205 2,7083 

 

DLTA 

2016 0,1832 0,1249 27,8115 7,6039 

2017 0,1714 0,1001 27,9243 8,6378 

2018 0,1864 0,0914 28,0520 7,1983 

 

GGRM 

2016 0,5911 0,3339 31,7734 1,9379 

2017 0,5825 0,3444 31,8321 1,9355 

2018 0,5310 0,3446 31,8665 2,0581 

 2016 0,2438 0,2084 31,3807 5,2341 
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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 

113-124



 

 

 

HMSP 2017 0,2647 0,2077 31,3955 5,2723 

2018 0,3180 0,1882 31,4727 4,3020 

 

ULTJ 

2016 0,2149 0,3218 29,0754 4,8436 

2017 0,2330 0,3354 29,2750 4,1919 

2018 0,1635 0,4972 29,3459 4,3981 

 

WIIM 

2016 0,3658 0,2635 27,9338 3,3942 

2017 0,2532 0,2974 27,8345 5,3559 

2018 0,2490 0,2920 27,8586 5,9185 

 

ICBP 

2016 0,2125 0,4612 30,9949 2,4068 

2017 0,2198 0,4757 31,0848 2,4283 

2018 0,1949 0,5891 31,1681 1,9517 

 

INDF 

2016 0,4327 0,6473 32,0399 1,5081 

2017 0,4174 0,6273 32,1129 1,5227 

2018 0,3089 0,6553 32,2010 1,0663 

 

MBTO 

2016 0,2580 0,3341 27,2885 3,0445 

2017 0,2803 0,3334 27,3834 2,0630 

2018 0,3571 0,3945 27,1972 1,6334 

         Sumber : Laporan keuangan yang telah diolah 
 
Pengujian Analisis Data dan Pembahasan 
Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-
rata (mean), maksimum, minimum dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. 
Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Struktur Aset, Ukuran 
Perusahaan, Dan Current Ratio sebagai variabel independen dan Struktur Modal sebagai variabel 
dependen. Berikut ini merupakan hasil pengelolaan data statistik deskriptif dari setiap varibel 
pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4 
Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive 
Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

Y = Struktur 
Modal 30 0,1635 0,6060 0,310413 0,1360655 

X1 = Struktur Aset 30 0,0914 0,6553 0,363933 0,1614411 

X2 = Ukuran 
Perusahaan 

30 26,7131 32,2010 29,352043 1,9807631 

X3 = Current Ratio 30 1,0663 8,6378 3,615887 1,9806025 
Valid N (listwise) 30     

Sumber : Data penelitian yang diolah, Output SPSS 23  
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Tabel 4 menggambarkan statisik deskriptif untuk variabel independen Struktur Aset, Ukuran 
Perusahaan, Dan Current Ratio dan variabel        dependen Struktur Modal yang dapat dijelaskan 
bahwa: 
 
Struktur Modal 
Struktur Modal menunjukkan nilai minimum sebesar 0,1635, nilai maximum sebesar 0,6060, 
nilai rata-rata (mean) sebesar 0,310413, dan nilai standar deviasi sebesar 0,1360655. 
 
Struktur Aset 
Struktur Aset menunjukkan nilai minimum sebesar 0,0914, nilai maximum sebesar 0,6553, nilai 
rata-rata (mean) sebesar 0,363933, dan nilai standar deviasi sebesar 0,1614411. 
 
Ukuran Perusahaan 
Ukuran Perusahaan menunjukkan nilai minimum sebesar 26,7131, nilai maximum sebesar 
32,2010, nilai rata-rata (mean) sebesar 29,352043, dan nilai standar deviasi sebesar 1,9807631. 
 
Current Ratio 
Current Ratio menunjukkan nilai minimum sebesar 1,0663, nilai maximum sebesar 8,6378, nilai 
rata-rata (mean) sebesar 3,615887, dan nilai standar deviasi sebesar 1,9806025. 
 
Uji Asumsi Klasik 
Hasil pengujian asumsi klasik dapat dilihat pada point-point sebagai berikut: 
  
Uji Normalitas 
 Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal 
atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis grafik. 
 

Gambar 3  
   Gambar Probabilty (P-P Plot) 

 

Sumber: Data penelitian yang diolah, Output SPSS 23 
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Berdasarkan grafik normal probability pada gambar 3 di atas dapat diketahui bahwa model 
regresi pada penelitian ini layak dipakai karena pada grafik normal plot terlihat titik – titik 
menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal dan data 
yang dimiliki merata dan cukup baik. Hasil ini berarti model regresi tersebut memenuhi asumsi 
normalitas yang berarti bahwa data terdistribusi secara normal. 
 
Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apa-kah model regresi ditemukan adanya korelasi 
antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di 
antara variabel independen. Ghozali, (2016:103). Tabel 5 di bawah ini merupakan hasil 
pengolahan data uji multikolinearitas dapat dilihat pada kolom Variance Inflation Factor (VIF) 
dan Tolerance. 

                        
   Tabel 5 

Hasil Uji Moltikolinearitas 
Coefficientsa 

Model  Collinearity Statistics 

  Tolerance VIF 

1 (Constant)   
 X1 = Struktur Aset 0,490 2,040 

 X2 = Ukuran Perusahaan 0,879 1,137 

 X3 = Current Ratio 0,464 2,153 

a Dependent Variable: Y = Struktur Modal 
      Sumber: Data penelitian yang diolah, Output SPSS 23 

 
Berdasarkan hasil uji multikolonieritas pada tabel 5 variabel independen yaitu Struktur Aset, 
Ukuran Perusahaan, Dan Current Ratio sebagai variabel independen memiliki nilai Tolerance 
sebesar 0.490, 0.879 dan 0.464 yang berarti nilai tersebut lebih dari 0.10. Sementara itu, hasil 
perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukan hal serupa yaitu tidak adanya 
nilai VIF dari variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Nilai VIF masing- 
masing variabel Struktur Aset, Ukuran Perusahaan, Dan Current Ratio sebesar 2.040, 1.137 dan 
2.153. Merujuk pada hasil perhitungan nilai tolerance dan VIF dapat disimpulkan bahwa tidak 
terjadi multikolinearitas. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas diantara variabel 
independen, dan uji multikolinieritas terpenuhi. 
 
Uji Autokorelasi 
Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara 
kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 
(sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang beruntun sepanjang waktu berkaitan 
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Kerangka Pemikiran 
Gambar 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

antara yang satu dengan lainnya. Dimana masalah ini timbul karena residual (kesalahan 
pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Ghozali (2016:107). 
 

Hasil Uji Autokorelasi 
Tabel 6 

Sumber: Data penelitian yang diolah, Output SPSS 23 
Berdasarkan output Tabel 6 tersebut, diketahui nilai Durbin Watson (DW) yaitu sebesar 1,106. 
Selanjutnya jika dibandingkan dengan tabel Durbin Watson, dengan taraf signifikansi 5% pada 
jumlah n = 30 dan jumlah variabel independen 3 (K=3) maka diperoleh nilai dL = 1,2138 dan dU 
= 1,6498. Pada hasil uji Autokorelasi dapat disimpulkan bahwa nilai DW sebesar 1,106 berada 
diantara d – dL < d < 4 yaitu (1,106 - 1,2138 = -0,1078) < 1,106 < 4. maka dapat disimpulkan 
bahwa terjadi autokorelasi negatif. Untuk memberikan hasil kesimpulan yang lebih pasti, 
pengujian lebih lanjut untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi menggunakan metode uji 
run test. Berikut hasil pengujian run test : 
 

                Tabel 7  
                                    Hasil Uji Run Test 

Runs Test 

 Unstandardized 
Residual 

Test Valuea -0,00696 
Cases < Test Value 15 
Cases >= Test Value 15 
Total Cases 30 
Number of Runs 12 
Z -1,301 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,193 
a Median 

Sumber: Data penelitian yang diolah, Output SPSS 23 
 
Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa nilai Asymp. Sig (2 tailed) sebesar 0.193 lebih besar dari 
0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi pada model regresi ini. 
 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 ,800a 0,64 0,599 0,08618 1,106 

a Predictors: (Constant), X3 = Current Ratio, X2 = Ukuran Perusahaan, X1 = Struktur Aset 
b Dependent Variable: Y = Struktur Modal 
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Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah nilai dalam model regresi terdapat 
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi 
yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 
2016:139). Pada penelitian ini uji heterokedastisitas dengan Scatterplot disajikan dalam gambar 4 
berikut ini: 
  

  Gambar 4 
Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Scatterplot 

 
 

Sumber: Data penelitian yang diolah, Output SPSS 23 
 
Dari grafik scatterplot pada gambar 4 di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta 
tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu X dan Y. Dari hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi 
layak untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan variabel-variabel independen yang 
digunakan. 
 
Analisis Regresi Liner Berganda 
Analisis regresi linear berganda yaitu digunakan untuk memprediksi setiap perubahan variabel 
(naik-turunnya) variabel dependen yang dihubungkan dengan dua atau lebih indenpenden. 
Berfungsi untuk mengetahui apakah variabel indenpenden berpengaruh terhadap variabel 
dependen. Hasil analisis regresi dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini: 
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Tabel 8 
                                               Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 
Model  Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

  B Std. Error Beta 
1 (Constant) 0,506 0,276  

 X1 = Struktur Aset -0,649 0,142 -0,771 
 X2 = Ukuran Perusahaan 0,010 0,009 0,153 
 X3 = Current Ratio -0,074 0,012 -1,074 
a Dependent Variable: Y = Struktur Modal 

            Sumber: Data penelitian yang diolah, Output SPSS 23 
Berdasarkan dari hasil uji regresi linear berganda, dapat dibuat sebuah persamaan regresi linear 
berganda. Persamaan regresi linear berganda tersebut yaitu: 
 

 
 Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa:  
1. Nilai konstanta adalah 0,506. Artinya jika Struktur Aset (X1), Ukuran Perusahaan (X2), 

Current Ratio (CR) (X3) nilainya adalah 0, maka Struktur Modal (Y) nilainya adalah 0,506. 
2. Nilai koefisien regresi variabel Struktur Aset (X1) bernilai negatif, yaitu - 0,649. Artinya 

bahwa setiap peningkatan Struktur Aset sebesar 1, maka Struktur Modal akan mengalami 
penurunan sebesar 0,649. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi pengaruh negatif antara 
variabel independen dengan variabel dependen. Jika Struktur Aset (X1) naik maka Struktur 
Modal (Y) akan turun, begitu juga sebaliknya. 

3. Nilai koefisien regresi variabel Ukuran Perusahaan (X2) bernilai positif, yaitu 0,010. Artinya 
bahwa setiap penurunan Ukuran Perusahaan sebesar 1, maka Struktur Modal akan mengalami 
peningkatan sebesar 0,010. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara 
variabel independen dengan variabel dependen. Jika Ukuran Perusahaan (X2) turun maka 
Struktur Modal (Y) akan naik, begitu juga sebaliknya. 

4. Nilai koefisien regresi variabel Current Ratio (CR) (X3) bernilai negatif, yaitu -0,074. 
Artinya bahwa setiap peningkatan Current Ratio (CR) sebesar 1, maka Struktur Modal akan 
mengalami penurunan sebesar 0,074. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi pengaruh 
negatif antara variabel independen dengan variabel dependen. Jika Current Ratio (CR) (X3) 
naik maka Struktur Modal (Y) akan turun, begitu juga sebaliknya. 
 

Uji Koefisien Determinasi (Uji R2) 
           Uji Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 
model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Ghozali (2016:96). Koefisien determinasi 
(Adjusted R Square) dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini: 

 
STRUKTUR MODAL = 0,506 - 0,649 STRUKTUR ASET + 0,010 UKURAN PERUSAHAAN - 0,074 CURRENT RATIO 
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saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

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

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

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

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

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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                                                                            Tabel 9 
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Data penelitian yang diolah, Output SPSS 23 
 
Hasil regresi memiliki nilai Adjusted R Square sebesar 0.599 atau 59%. Jadi dapat dikatakan 
bahwa 59,9% besarnya pengungkapan struktur modal manufaktur sektor industri barang 
konsumsi Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018 dipengaruhi oleh Struktur Aset, Ukuran 
Perusahaan, Dan Current Ratio. Sedangkan sisanya yaitu 40,1% (100%-59,9%) besarnya 
pengungkapan struktur modal disebabkan oleh variabel–variabel lain yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini, seperti Growth Opportunity, Resiko Bisnis, Non Debt Tax Shield dan 
Pertumbuhan Penjualan. 
 
Pengujian Hipotesis 
Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan suatu 
hal yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya.Uji signifikan pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen secara parsial menggunakan uji t dan secara simultan 
menggunakan uji F. 
 
Uji Secara Parsial ( Uji t ) 
                                           Tabel 10 
                          Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T) 

Coefficientsa 
Model  Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

  B Std. Error Beta   

1 (Constant) 0,506 0,276  1,836 0,078 
 X1 = Struktur Aset -0,649 0,142 -0,771 -4,588 0,000 
 X2 = Ukuran Perusahaan 0,010 0,009 0,153 1,216 0,235 
 X3 = Current Ratio -0,074 0,012 -1,074 -6,224 0,000 
a Dependent Variable: Y = Struktur Modal 

         Sumber: Data penelitian yang diolah, Output SPSS 23 
 
Berdasarkan analisis data pada tabel 10 yang menunjukkan hasil pengujian antara variabel 
terikat dengan variabel bebas yang dilakukan dengan uji t Dengan tangkat 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 2,055. , hasilnya sebagai berikut: 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 ,800a 0,64 0,599 0,08618 1,106 

a Predictors: (Constant), X3 = Current Ratio, X2 = Ukuran Perusahaan, X1 = Struktur Aset 
b Dependent Variable: Y = Struktur Modal 

ANALISIS PENGARUH STRUKTUR ASET, (SRI RAHAYU, APRILIA VERA W.)
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1) Pengaruh Struktur Aset terhadap Struktur Modal 
Dalam uji t-Statistik pada penelitian ini, bentuk hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 
Ha1: Struktur Aset berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Struktur Modal pada 
perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) periode 2016-2018. Dengan menggunakan dasar keputusan seperti diatas, diketahui thitung 
untuk variabel Struktur Aset sebesar -4,588 dengan Sig 0,000. Sementara berdasarkan tabel 
distribusi t pada df (n-k-1) = 26 dengan α = 5% diperoleh nilai ttabel sebesar 2,055, maka dapat 
diketahui bahwa thitung -4,588 > ttabel -2,055 dapat disimpulkan dengan menggunakan uji t bahwa 
nilai thitung lebih besar dari pada ttabel, dan signikansi variabel Struktur Aset sebesar 0,000 < 0,050 
sehingga Ha1 diterima, yaitu Struktur Aset berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 
Struktur Modal pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018. 
 
2) Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal 
Dalam uji t-Statistik pada penelitian ini, bentuk hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 
Ha2: Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Struktur Modal pada 
perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) periode 2016-2018.Dengan menggunakan dasar keputusan seperti diatas, diketahui thitung 
untuk variabel Ukuran Perusahaan sebesar 1,216 dengan Sig 0,235. Sementara berdasarkan tabel 
distribusi t pada df (n-k-1) = 26 dengan α = 5% diperoleh nilai ttabel sebesar 2,055, maka dapat 
diketahui bahwa thitung 1,216 < ttabel 2,055 dapat disimpulkan dengan menggunakan uji t bahwa 
nilai thitung lebih kecil dari pada ttabel, dan signikansi variabel Ukuran Perusahaan sebesar 2,064 > 
0,050 sehingga Ha2 ditolak, yaitu Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan secara parsial 
terhadap Struktur Modal pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018. 
 
3) Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal 
Dalam uji t-Statistik pada penelitian ini, bentuk hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 
Ha3: Current Ratio berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Struktur Modal pada 
perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) periode 2016-2018. Dengan menggunakan dasar keputusan seperti diatas, diketahui thitung 
untuk variabel Struktur Aset sebesar -6,224 dengan Sig 0,000. Sementara berdasarkan tabel 
distribusi t pada df (n-k-1) = 26 dengan α = 5% diperoleh nilai ttabel sebesar 2,055, maka dapat 
diketahui bahwa thitung -6,224 > ttabel -2,055 dapat disimpulkan dengan menggunakan uji t bahwa 
nilai thitung lebih besar dari pada ttabel, dan signikansi variabel Current Ratio (CR) sebesar 0,000 < 
0,050 sehingga Ha3 diterima, yaitu Current Ratio (CR) berpengaruh signifikan secara parsial 
terhadap Struktur Modal pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018. 
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Uji Secara Simultan (Uji F) 
Tabel 11 

Hasil Uji Signifikansi Simultan 
                        

Sumber: Data penelitian yang diolah, Output SPSS 23 
 
Dalam uji signifikansi simultan (Uji F) pada penelitian ini, bentuk hipotesis yang digunakan 
adalah sebagai berikut: 
Ha4: Struktur Aset, Ukuran Perusahaan, Current Ratio (CR) berpengaruh signifikan secara 
simultan terhadap Struktur Modal pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018. Dengan menggunakan dasar 
keputusan seperti diatas, diketahui nilai Fhitung sebesar 15,428 dengan nilai Ftabel 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. Maka nilai 
Fhitung > Ftabel (15,428 > 2,98). Nilai signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). sehingga 
Ha4 diterima, yaitu Struktur Aset, Ukuran Perusahaan, Current Ratio (CR) secara simultan 
berpengaruh terhadap Struktur Modal. 

 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti mengenai Struktur Aset, Ukuran Perusahaan, 
Dan Current Ratio (CR) Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri 
Barang Konsumsi Yang Terdafatar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2018 maka 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Struktur Aset berdasarkan uji t pada α = 5% maka dapat diketahui bahwa thitung -4,588 > ttabel -

2,055, dan signikansi variabel Struktur Aset sebesar 0,000 < 0,050 sehingga Struktur Aset secara 
parsial berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri 
Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2018. 

2. Ukuran Perusahaan berdasarkan uji t pada α = 5% maka dapat diketahui bahwa thitung 1,216 < ttabel 
2,055 dan signikansi variabel Ukuran Perusahaan sebesar 2,064 > 0,050 sehingga Ukuran Perusahaan 
secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur 
Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdafatar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2018. 

3. Current Ratio (CR) berdasarkan uji t pada α = 5% maka dapat diketahui bahwa thitung -6,224 > ttabel 

ANOVA
a 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 0,344 3 0,115 15,428 ,000b 

 Residual 0,193 26 0,007   
 Total 0,537 29    

a Dependent Variable: Y = Struktur Modal 
b Predictors: (Constant), X3 = Current Ratio, X2 = Ukuran Perusahaan, X1 = Struktur Aset 

ANALISIS PENGARUH STRUKTUR ASET, (SRI RAHAYU, APRILIA VERA W.)
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2,055, dan signikansi variabel Current Ratio (CR) sebesar 0,000 < 0,050 sehingga Current Ratio (CR) 
secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur Sektor 
Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2018. 

4. Struktur Aset, Ukuran Perusahaan, Dan Current Ratio (CR) yang diuji secara bersama-sama dengan 
uji F menunjukkan Fhitung > Ftabel yaitu nilai Fhitung > Ftabel (15,428 > 2,98). dan nilai signifikan 
jauh lebih kecil dari 0,050 (0,000 < 0,050) sehingga Struktur Aset, Ukuran Perusahaan, Dan Current 
Ratio (CR) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan 
Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 
2016- 2018. 

Saran 
Untuk penelitian selanjutnya guna mencapai hasil yang lebih baik di kemudian hari. maka saran 
yang diberikan sebagai berikut: 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sektor industri yang lebih luas agar 

memperoleh hasil yang lebih baik. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan periode penelitian yang lebih panjang 

dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. 
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan sebagai acuan dalam melakukan 

penelitian-penelitian baru mengenai variable dependen yaitu nilai perusahaan dengan 
mempertimbangkan variabel independen lain diluar penelitian ini, agar diperoleh hasil yang lebih baik. 

4. Menggunakan lebih banyak referensi sehingga bisa mendukung teori yang digunakan dalam penelitian 
serta membuka diri untuk menerima perkembangan ilmu pengetahuan dari segala aspek, sehingga 
pengalaman dan wawasan penulis dalam melakukan penelitian lebih luas. 
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ABSTRAK 
Peradaban bangsa suatu negara mulai yang masih berkembang bahkan negara yang sudah masuk 
kategori negara maju sekalipun, tidak ada satupun negara diantara mereka yang memunafikkan 
pentingnya kontribusi nilai-nilai pendidikan. Bahkan pendidikan tetap dipandang sebagai ujung 
tonggak suatu bangsa untuk tumbuh dan berkembang agar bisa mengikuti pertumbuhan jaman 
yang selalu mengakami  dinamika dari berbagai segi baik  pengetahuan, politik, teknologi dan 
budaya. Demikian halnya dimasa pandemi ini berbagai tantangan dihadapi oleh dunia pendidikan 
dalam  mengakselerasi nilai dan pengetahuan kepada anak didik dari tingkat dasar sampai dengan 
tingkat perguruan tinggi. Berbagai masalah dihadapi oleh kalangan kaum pendidik maupun 
terdidik, salah satu hal yang paling terasa adalah bagaimana mengimplementasikan kondisi 
pandemi dengan model pembelajaran sehingga pelaksanaan proses belajar mengajar lebih 
berhasil dan berdaya guna bagi anak didik.  Salah 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 pengaruh  yang signifikan antara Pandemi Covid-19 dan 
Relevansi Model Pembelajaran Terhadap Pelaksanaan prosewsa Belajar mengajar pada 
mahasiswa STIE Bhakti pembangunan periode belajar 2020/2021. Hal ini dapat dibuktikan dari 
hasil kajian bahwa secara parsial ditemukan hasil uji t pengaruh pandemi terhadap pelaksanaan 
belajar 11,682 lebih besar dari t tabel sebesar 2,093 (11,682 > 2,093), berarti Ho ditolak, dengan 
tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial 
variabrel Covid 19 berpengaruh signifikan terhadap variabel pelaksanaan belajar. Sementara hasil 
kajian pengaruh relevansi model pembelajaran terhadap pelaksanaan belajar, ditemukan hasil t 
hitung sebesar 0,335 lebih kecil dibandingkan hasil t tabel sebesar 2,093 (0,335 < 2,093), 
sehingga Ho diterima dengan tingkat signifikansi 0,741 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan 
bahwa secara parsial  tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel relevansi model 
pembelajaran terhadap pelaksanaan belajar pada mahasiswa STIE Bhakti Pembangunan periode 
Genap 2020/2021. Adapun secara simultan pengaruh antara Covid 19 dan relevansi model 
pembelajaran terhadap pelaksanaan belajar, ditemukan hasil F tabel sebesar 3,522. Berdasarkan 
hasil tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa F hitung sebesar 476,976  lebih besar dari F tabel 
sebesar  3,522 ( 998.156 > 3,522), maka Ho ditolak dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, 
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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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yang berarti terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama antara Covid-19 dan relevansi 
proses pembelajaran terhadap pelaksanaan belajar mengajar. 
 
Kata kunci : Sarpras dosen, Sarpras mahasiswa, Pelaksanaan proses belajar mengajar. 
 
 

1. PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah 

Kondisi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan menyebabkan berbagai sektor di seluruh 
dunia mengalami gejolak krisis yang tidak kunjung henti. Salah satu krisis berkepanjangan yang 
terjadi selama masa pandemi adalah proses pendidikan di seluruh dunia. Dari negara yang sudah 
maju sampai dengan yang masih berkembang sekalipun, semua mengalami dampak krisis 
penanganan sekaligus berbagai upaya solusi dilakukan oleh masing-masing negara untuk mencari 
berbagai model pembelajaran agar proses belajar tetap berlangsung.  Tanpa terasa, perjalanan 
proses pelaksanaan belajar mengajar di seluruh dunia selama masa pandemi Covid-19 sudah  
berlangsung hampir dua tahun,  dari awal Januari 2020 sampai dengan tulisan ini disusun sudah 
menjelang pertengahan Mei 2021. Bahkan di lingkungan perguruan tinggi, akibat kasus pandemi 
Covid-19 yang masih berlangsung,  dalam periode pembelajaran Semester Genap 2020/2021 pun 
masih diberlakukan proses belajar mengajar jarak jauh. Itulah sebabnya, relevansi model proses 
pembelajaran  pendidikan perlu dicarikan solusinya secara bersama-sama.  

Menyambung tulisan penulis yang dimuat pada Jurnal Internal pada dengan judul 
PENGARUH SARPRAS DOSEN DAN MAHASISWA TERHADAP PELAKSANAAN 
PROSES BELAJAR MENGAJAR PADA MAHASISWA STIE BHAKTI PEMBANGUNAN 
SELAMA MASA PANDEMI COVID-19, sengaja penulis melanjutkan pemikiran analisa kecil 
yang diambil dari sumber pendapat para mahasiswa yang langsung diampu oleh penulis yang 
sekaligus sebagai dosen pada proses pembelajaran periode Genap 2020/2021 untuk mahasiswa 
dari beberapa matakuliah yang diampu oleh penulis. 

Hal lain yang mendorong penulis untuk mengkaji hal serupa dalam jurnal internal, 
semata-mata untuk menyadarkan masyarakat terutama bagi para pembaca tulisan ini, betapa 
menderitanya ketika penulis dan keluarga mengalami isolasi mandiri karena difonis positif 
terkena covid-19, sehingga penulis ingin menyampaikan pesan kepada siapapun yang membaca 
di luar sana untuk selalu berhati-hati dengan mematuhi protokol kesehatan sekaligus turut 
mendukung program pemerintah dalam pelaksanaan program vaksinasi.  

Disisi lain, hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, setidaknya sampai 
dengan pada saat penulis menuangkan tulisan tersebut, upaya penanganan untuk mengatasi 
Covid-19 semakin gencar dilakukan dan masih jauh dari kata berhasil, itulah debabnya 
kesadaran masyarakat sangat diperlukan dalam rangka mendukung percepatan penanganan 
Covid-19. 

Berdasarkan pendekatan dan alasan tersebut di atas, serta didorong oleh keingintahuan 
lebih dalam lagi sejauh mana pandangan para mahasiswa khususnya mahasiswa STIE Bhakti 
Pembangunan yang sekaligus aktif dalam proses belajar mengajar pada preriode Genap 
2020/2021, maka penulis sengaja merangkai sebuah topik yang diberi judul : Pengaruh 
Pandemi Covid-19 Dan Relevansi Model Pembalajaran  Terhadap Pelaksanaan Proses 
Belajar Mengajar Pada Mahasiswa Stie Bhakti Pembangunan Periode Belajar 2020/2021 
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Rumusan Masalah: 
1. Apakah pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap Pelaksanaan Proses Belajar mengajar Pada 
mahasiswa STIE Bhakti Pembangunan Periode Belajar 2020/2021? 
2. Apakah relevansi model pembelajaran berpengaruh terhadap Pelaksanaan Proses Belajar 
mengajar Pada mahasiswa STIE Bhakti Pembangunan Periode Belajar 2020/2021? 
3. Apakah pandemi Covid-19 dan relevansi model pembelajaran berpengaruh terhadap 
Pelaksanaan Proses Belajar mengajar Pada mahasiswa STIE Bhakti Pembangunan Periode 
Belajar 2020/2021? 
 
Tujuan Penelitian: 
Adapun berdasarkan pertimbangan latar belakang maupun rumusan masalah yang tersusun di 
atas, secara spesifik penulis menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pengaruh pandemi Covid-19 terhadap Pelaksanaan Proses Belajar mengajar 
Pada mahasiswa STIE Bhakti Pembangunan Periode Belajar 2020/2021. 
2. Untuk mengetahui relevansi model pembelajaran terhadap Pelaksanaan Proses Belajar 
mengajar Pada mahasiswa STIE Bhakti Pembangunan Periode Belajar 2020/2021. 
3. Untuk mengetahui pengaruh pandemi Covid-19 dan relevansi model pembelajaran terhadap 
Pelaksanaan Proses Belajar mengajar Pada mahasiswa STIE Bhakti Pembangunan Periode 
Belajar 2020/2021. 
4. Terhadap Pelaksanaan Proses Belajar mengajar Pada mahasiswa STIE Bhakti Pembangunan 
Periode Belajar 2020/2021. 
 
 

2. LANDASAN TEORI 
Awal pandemi covid-19 di dunia 

Coronavirus atau disebut juga dengan virus corona merupakan keluarga besar virus yang 
mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit 
flu. Banyak orang terinfeksi virus ini, setidaknya satu kali dalam hidupnya. Namun, beberapa 
jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti: Middle East 
Respiratory Syndrome (MERS-CoV); Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV); dan 
Pneumonia. 

SARS yang muncul pada November 2002 silam di Tiongkok menyebar ke beberapa 
negara lain. Mulai dari Hongkong, Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Inggris, Italia, 
Swedia, Swiss, Rusia, hingga Amerika Serikat. Epidemi SARS yang berakhir hingga pertengahan 
2003 itu telah menjangkiti sebanyak 8.098 orang di berbagai negara. Setidaknya sekitar 774 
orang mesti kehilangan nyawa akibat penyakit infeksi saluran pernapasan berat tersebut. Sampai 
saat ini, terdapat tujuh jenis coronavirus (HCoVs) yang telah diidentifikasi, yaitu: HCoV-229E; 
HCoV-OC43; HCoV-NL63; HCoV-HKU1; SARS-COV (yang menyebabkan sindrom 
pernapasan akut); MERS-COV (sindrom pernapasan Timur Tengah); COVID-19 atau dikenal 
juga dengan Novel Coronavirus (menjadi penyebab wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok 
pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya mulai Januari 2020. Indonesia sendiri 
mengumumkan adanya kasus covid 19 dari Maret 2020 lalu). 

Pada awal bulan Desember 2019 masyarakat dunia dihebohkan oleh berita medis yang 
menemukan sejumlah pasien dengan jenis penyakit yang tidak dikenal. Berita heboh tersebut 
berasal dari sejumlah rumah sakit yang ada di Wuhan, Cina. Mendiang Dr. Li Wenliang sempat 
menyampaikan kabar buruk itu di media sosial. Penyakit yang menyebabkan radang paru-paru 
tersebut diduga diakibatkan oleh virus yang berasal dari pasar ikan Huanan, yang juga menjual 
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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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binatang liar. Setelah memasuki tahun 2020 otoritas Cina umumkan sebuah virus Corona jenis 
baru. Korban meninggal berjatuhan hingga ribuan dan pasien di luar Cina juga dilaporkan 
semakin banyak. WHO telah menetapkan wabah Corona (COVID-19) sebagai pandemi global 
dan meminta semua komunitas dunia bekerja sama untuk mengakhiri masa-masa sulit ini 
(http://youtube.com/DWIndonesia) 

Sejarah Coronavirus bermula pada laporan pertama wabah COVID-19 yang berasal dari 
sekelompok kasus pneumonia manusia di Kota Wuhan, China, sejak akhir Desember 2019. 
Tanggal paling awal timbulnya kasus adalah 1 Desember 2019. Gejala dari pasien meliputi 
demam, malaise, batuk kering, dan dispnea yang didiagnosis sebagai gejala infeksi virus 
pneumonia. Awalnya, penyakit itu disebut pneumonia Wuhan oleh pers karena gejala yang 
serupa pneumonia. Hasil sekuensing genom menunjukkan bahwa agen penyebabnya adalah 
coronavirus baru. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk sementara menamai virus baru 
2019 novel coronavirus (2019-nCoV) pada 12 Januari 2020 dan kemudian secara resmi 
mengubahnya menjadi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) pada 12 Februari 2020. 

KONTAN.CO.ID – Genewa, menjelaskan bahwa teka-teki asal usul virus corona 
penyebab Covid-19 sudah terjawab. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menemukan asal usul virus 
corona penyebab pandemi Covid-19 setelah melakukan penyelidikan berbulan-bulan. Dalam 
investigasinya, WHO menemukan bahwa peternakan satwa liar di China menjadi asal usul virus 
corona penyebab pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 sudah berlangsung sejak awal 2020 dan 
sampai sekarang belum ada obatnya. Seperti dikutip dari Live Science, Kamis (18/3/2021) 
menurut Peter Daszak, ahli ekologi penyakit di tim WHO yang melakukan investigasi ke China, 
di sekitar provinsi Yunna di China selatan terdapat banyak peternakan satwa liar. Menurutnya, 
peternak satwa liar tersebut kemungkinan besar memasok hewan ke pedagang di Pasar Grosir 
Makanan Laut Huanan di Wuhan, tempat kasus pertama Covid-19 di temukan. Beberapa dari 
hewan liar yang dipasok bisa saja tertular SARS-CoV-2 dari kelelawar di daerah tersebut. Januari 
lalu, tim ahli WHO melakukan perjalanan ke China untuk menyelidiki bagaimana pandemi 
mematikan ini pertama kali dimulai. Banyak teori konspirasi telah menyebar tentang asal-usul 
virus, termasuk bahwa virus lolos dari laboratorium Wuhan. 
 
Faktor Risiko Infeksi Coronavirus   
Infeksi Coronavirus bisa masuk kedalam tubuh siapapun, terutama lebih mudah masuk kedalam 
tubuh yang kondisinya lemah. Akan tetapi, bayi dan anak kecil serta orang dengan kekebalan 
tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga 
mungkin berpengaruh. Contohnya, di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum terjadi 
pada musim gugur dan musim dingin. Demikian juga seseorang yang tinggal atau berkunjung ke 
daerah atau negara yang rawan virus corona juga berisiko terserang penyakit ini. Misalnya, 
berkunjung ke Tiongkok, khususnya kota Wuhan, yang pernah menjadi wabah COVID-19 yang 
bermulai pada Desember 2019. 
 
Penyebab Infeksi Coronavirus   
Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar 
seperti virus lain pada umumnya, melalui: Percikan air liur pengidap (batuk dan bersin); 
Menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi; Menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah 
memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona;  Tinja atau feses (jarang 
terjadi). Khusus untuk COVID-19, masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata 
gejala timbul antara 2–14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Sementara itu, 
metode transmisi COVID-19 juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, virus corona jenis 
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COVID-19 diduga bersumber dari hewan. Virus corona COVID-19 merupakan virus yang 
beredar pada beberapa hewan, termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Sebenarnya, virus ini jarang 
sekali berevolusi dan menginfeksi manusia atau menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di 
Tiongkok kini menjadi bukti nyata kalau virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan, 
kini penularannya bisa dari manusia ke manusia.  
 
Gejala Infeksi Coronavirus   
Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini 
bergantung pada jenis virus yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut ini 
beberapa ciri-ciri awal corona:Hidung beringus; Sakit kepala; Batuk; Sakit tenggorokan; Demam; 
Merasa tidak enak badan; dan Hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman. Hal yang 
perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat 
berubah menjadi bronkitis dan pneumonia (disebabkan oleh COVID-19), yang mengakibatkan 
gejala seperti: Demam yang mungkin cukup tinggi bila pengidap mengidap pneumonia; Batuk 
dengan lendir; Sesak napas; Nyeri dada atau sesak saat bernapas dan batuk. Infeksi bisa semakin 
parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung 
atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi, dan lansia. Beberapa pengidap 
COVID-19 juga mengalami gejala yang sebenarnya bersifat ringan. Jadi, selalu waspada jika 
mengalami gejala yang tidak biasa pada tubuh.  
 
Diagnosis Infeksi Coronavirus   
Untuk mendiagnosis infeksi virus corona, dokter akan mengawali dengan anamnesis atau 
wawancara medis. Dokter akan menanyakan gejala atau keluhan yang dialami. Selain itu, dokter 
juga akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan darah untuk membantu menegakkan 
diagnosis. Dokter mungkin juga akan melakukan tes dahak, mengambil sampel dari tenggorokan, 
atau spesimen pernapasan lainnya. Sementara itu, untuk kasus yang diduga infeksi novel 
coronavirus, dokter akan melakukan swab tenggorokan, DPL, fungsi hepar, fungsi ginjal, dan 
PCT/CRP. 
 
Komplikasi Infeksi Coronavirus   
Virus corona yang menyebabkan penyakit SARS bisa menimbulkan komplikasi pneumonia dan 
masalah pernapasan parah lainnya apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Selain itu, 
SARS juga bisa menyebabkan kegagalan pernapasan, gagal jantung, hati, dan kematian. Hampir 
sama dengan SARS, novel coronavirus juga bisa menimbulkan komplikasi yang serius. Infeksi 
virus ini bisa menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan 
kematian.   
 
Pengobatan Infeksi Coronavirus   
Tak ada perawatan khusus untuk mengatasi infeksi virus corona. Umumnya, pengidap akan pulih 
dengan sendirinya. Namun, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan gejala 
infeksi virus corona. Contohnya: Minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit, 
demam, dan batuk. Namun, jangan berikan aspirin pada anak-anak. Selain itu, jangan berikan 
obat batuk pada anak di bawah empat tahun; Gunakan pelembap ruangan atau mandi air panas 
untuk membantu meredakan sakit tenggorokan dan batuk; Perbanyak istirahat; Perbanyak asupan 
cairan tubuh. Apabila merasa khawatir dengan gejala yang dialami, disarankan segera 
menghubungi penyedia layanan kesehatan terdekat. Khusus untuk virus corona yang 
menyebabkan penyakit serius, seperti SARS, MERS, atau infeksi COVID-19, penanganannya 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

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

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

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

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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akan disesuaikan dengan penyakit yang diidap dan kondisi pasien. Apabila pasien mengidap 
infeksi novel coronavirus, dokter akan merujuk ke RS Rujukan yang telah ditunjuk oleh Dinkes 
(Dinas Kesehatan) setempat. Bila tidak bisa dirujuk karena beberapa alasan, dokter akan 
melakukan:Isolasi; Serial foto toraks sesuai indikasi;Terapi simptomatik;Terapi cairan;Ventilator 
mekanik (bila gagal napas);Bila ada disertai infeksi bakteri, dapat diberikan antibiotik. 
 
Pencegahan Infeksi Coronavirus  

Satu-satunya tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi virus corona adalah 
melalui vaksinasi. Selain itu, beberapa cara berikut ini bisa dilakukan guna mengurangi risiko 
terjangkit virus tersebut: Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik 
hingga bersih; Hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor 
atau belum dicuci; Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit; Hindari 
menyentuh hewan atau unggas liar;  Membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang 
sering digunakan; Tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian, 
buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih;  Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit; Kenakan 
masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran napas; 
Konsumsi vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. 

Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit koronavirus 
2019 (COVID-19) yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan 
oleh koronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2). Kasus positif COVID-19 di 
Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi 
tertular dari seorang warga negara Jepang.[3][4] Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 
34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar 
SARS-CoV-2 di Indonesia. 
Sampai dengan tanggal 14 Mei 2021, Indonesia telah melaporkan 1.734.285 kasus positif 
menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Dalam hal angka kematian, Indonesia 
menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan 47.823 kematian.[5] Namun, angka 
kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan lantaran tidak dihitungnya 
kasus kematian dengan gejala COVID-19 akut yang belum dikonfirmasi atau 
dites.[6][7] Sementara itu, diumumkan 1.592.886 orang telah sembuh, menyisakan 93.576 kasus 
yang sedang dirawat.[1] Pemerintah Indonesia telah menguji 10.359.019 orang dari total 269 juta 
penduduk, yang berarti hanya sekitar 38.423 orang per satu juta penduduk.[8] 
 
Vaksin 
Saat ini perusahaan-perusahaan bioteknologi dan farmasi sedang berlomba untuk memproduksi 
sebuah vaksin yang dibuat khusus untuk COVID-19. Di Indonesia, vaksin dipasok oleh 
perusahaan multinasional yaitu Sinovac dan Sinopharm (Tiongkok), Pfizer/BioNTech (kerja 
sama Amerika Serikat-Jerman), AstraZeneca (Inggris), dan Moderna (Amerika 
Serikat).[195] Vaksin yang telah menjalani uji klinis di Indonesia adalah vaksin Sinovac, 
diperdagangkan dengan merek CoronaVac, dibuat dari virus SARS-CoV-2 yang dilemahkan.[196] 
Perguruan tinggi 
 
Dampak 
Sebagai tanggapan dari pandemi koronavirus, sejumlah perguruan tinggi di seluruh Indonesia 
memilih untuk membatalkan kelas dan menggantinya dengan pembelajaran dalam jaringan 
(daring). Kegiatan kampus seperti wisuda dan pertemuan dibatalkan, sementara mahasiswa dan 
dosen yang telah bepergian ke luar negeri dari negara-negara dengan kasus COVID-19 yang 
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dikonfirmasi dengan alasan apapun harus mengisolasi diri di rumah. Banyak perguruan tinggi 
menutup kelas mereka untuk sementara dan juga memberlakukan bekerja dari rumah untuk para 
pegawainya, termasuk aktivitas kuliah di STIE Bhakti Pembangunan juga diselenggarakan dari 
rumah atau pembelajaran jarak jauh.  
 
Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 
pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar 
dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta 
pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah 
proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. 
(https://www.unida.ac.id/pembelajaran/artikel/apa-itu-pembelajaran.html) 

Salah satu pengertian pembelajararan dikemukakan oleh Gagne (1977) yaitu 
pembelajaran adalah seperangkat peristiwa -peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung 
beberapa proses belajar yang bersifat internal. Lebih lanjut, Gagne (1985) mengemukakan 
teorinya lebih lengkap dengan mengatakan bahwa pembelajaran dimaksudkan untuk 
menghasilkan belajar, situasi eksternal harus dirancang sedemikian rupa untuk mengaktifkan, 
mendukung, dan mempertahankan proses internal yang terdapat dalam setiap peristiwa belajar. 
 
Kependidikan 

Selama masa pandemi ini, Kemendikbud menerapkan belajar dari rumah, di akhir 
Maret.[161] Hasil riset yang dikeluarkan oleh ISEAS-Yusof Ishak Institute membukakan bahwa 
ada ketimpangan dalam dunia pendidikan di Indonesia selama masa pandemi Korona ini. 69 juta 
jiwa kehilangan akses menuju pembelajaran dan pendidikan, sementara yang berasal dari 
keluarga yang lebih mapan lebih mudah dalam proses belajar. Riset itu juga mendapati fakta 
hanya 40% orang yang punya akses ke internet.[162] Dijelaskan dalam riset itu, sebenarnya ada 
cara-cara yang ditempuh guna menyelenggarakan interaksi guru-murid. Pertama, menggunakan 
ponsel dan aplikasi internet. Kedua, kunjungan guru ke rumah murid. Ketiga, penugasan dari 
sekolah untuk selanjutnya dibawa ke rumah, dikerjakan, lalu dikumpulkan. Keempat, guru tak 
secara langsung berhubungan dengan murid. Bisa lewat program televisi atau radio. Dalam hal 
ini, justru murid bisa saja tidak belajar secara keseluruhan.[162] Sehingga, minimnya listrik dan 
jaringan internet menjadi kendala utama dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Data 
Kemendikbud April 2020 juga menunjukkan, 40.779 atau 18% sekolah dasar dan menengah tak 
memiliki akses internet, sementara 7.552 atau sekitar 3% sekolah belum lagi memperoleh akses 
kelistrikan.[163] Dalam memecahkan masalah ini, ada inisiatif-inisiatif seperti pembelajaran 
dengan menggunakan radio, bantuan ponsel, dan kuota internet, sampai kepada kebijakan 
Kemendikbud menyubsidi kuota internet pada 27 Agustus 2020.[161] 

Sejak pandemi Covid, pembelajaran daring tidak lagi menjadi pilihan. Daring menjadi 
kewajiban yang tak terelakkan. Dia menjadi pilihan satu-satunya untuk memastikan pembelajaran 
berjalan. SKB 4 Menteri terakhir menegaskan bahwa pembelajaran daring di mayoritas wilayah 
Indonesian bakal diperpanjang sampai akhir tahun. Hal ini tentu menambah tantangan baru bagi 
setiap pelaku pendidikan di Indonesia. Kewajiban belajar daring ini telah menambah 
kompleksnya permasalahan pendidikan nasional yang sebelumnya juga sudah kompleks. 
            Diantara masalah pembelajaran daring di Indonesia adalah besarnya gap akses masyarakat 
terhadap ketersediaan layanan internet di Indonesia (digital divide). Masyarakat yang tinggal di 
Pulau Jawa cukup beruntung karena relatif meratanya infrastruktur internet, tetapi semakin ke 
luar Jawa, apalagi Indonesia bagian timur, akses internet semakin memprihatinkan (Statistik 
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Indonesia, 2018). Ada lebih 40 ribu sekolah di Indonesia bahkan berada di wilayah blankspot, 
wilayah yang sama sekali belum ada jaringan seluler. Selain masalah infrastruktur jaringan 
internet yang belum merata di Indonesia, masalah pembelajaran daring di Indonesia juga terkait 
dengan gap kompetensi (competency divide) di kalangan guru. Cukup banyak guru dan bahkan 
dosen yang belum sepenuhnya siap untuk melakukan pembelajaran daring ini.  

ata dari beberapa penelitian semisal studi Widodo & Riandi (2013 sebagaimana dikutip 
dalam Koh et al, 2018) menunjukkan bahwa kemampuan guru terkait penguasaan ICT sangat 
jomplang antar satu wilayah di Indonesia. Survey dari Kemendikbud (2020) juga mengungkap 
bahwa lebih 76% guru mengaku lemah dari sisi penguasaan teknologi digital untuk pembelajaran. 
Karena ketidaksiapan ini, di awal-awal Covid tak sedikit guru yang secara sederhana melakukan 
pembelajaran daring dengan memberikan tugas yang bertumpuk kepada siswa. Survey dari 
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada April 2020 menunjukkan bahwa mayoritas 
guru lebih banyak melakukan pembelajaran daring dengan memberikan penugasan kepada siiswa 
melalaui beberapa platform seperti whatsapp di awal-awal kewajiban belajar daring. Survey 
KPASI juga melaporkan bahwa 58,8% guru yang disurvey mengaku bahwa mereka memberikan 
tugas yang sama untuk semua siswa tanpa mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan 
personal siswa.  

Memperhatikan beberapa fenomena di atas, menjadi sangat penting dan relevan bagi guru 
dan dosen untuk membekali diri mereka dengan teori dan prinsip pembelajaran daring sebelum 
melaksanakannya. Guru dan dosen wajib terus belajar menningkat pemahaman dan kompetensi 
mereka terkait pembelajaran daring ini dengan segala variannya. 3 M (Media, Metode, dan 
Materi) Pada beberapa webinar terkait pembelajaran daring selama pandemic yang saya isi, saya 
hampir selalu mengingatkan pentingnya guru/dosen saat ini fokus menguasai 3 M di atas. Agar 
pembelajaran bisa berjalan dengan relatif baik. Bukan 3 milyar, tapi media, metode, dan materi. 
Media adalah terkait dengan platform apa saja yang bisa digunakan guru untuk memastikan 
pembelajaran daring bisa berjalan. Sudah sangat banyak webinar yang membahas ini. Baik yang 
dilakukan pemerintah, maupun beberapa lembaga swasta, dalam maupun luar negeri. Saya 
menduga guru dan dosen kita saat ini sudah semakin kaya dengan berbagai alternatif media atau 
platform yang bisa digunakan. Baik yang sederhana, maupun platform yang lebih canggih. 
Misalnya, what'sapp, blog, zoom, webex, google meet, messengger, instagram live, youtube live, 
g suite, moodle, edmudo, dan banyak lagi yang lain.  
 Beberapa sekolah bahkan mungkin sudah memiliki dan membangun sistem e-learning 
sendiri. That's good! Setelah mengenal berbagai alternatif platform atau media pembelajaran 
online, yang tidak  kalah penting untuk dipelajari para guru/dosen dalam pelaksanaan 
pembelajaran daring adalah terkait M berikutnya, metode. Ini terkait bagaimana guru/dosen men-
deliver konten secara efektif. Bagaimana guru/dosen bisa menyusun strategi pembelajaran 
(instructional strategies) daring yang notabene berbeda dengan pembelajaran luring ini secara 
efektif. Penting diingat bahwa berbagai macam platform itu, mulai dari yang sederhana seperti 
whatsapp sampai beberapa LMS yang agak kompleks seperti Moodle dan G Suite itu hanyalah 
media atau alat untuk memfasilitasi pembelajaran. Bukan penentu keberhasilan. Sementara 
kualitas hasil pembelajaran tetap ditentukan oleh bagaimana guru men-deliver materi 
pembelajarannya. Tidak ada hubungan langsung antara kualitas hasil pembelajaran dengan keren 
tidaknya platform yang digunakan. Ke depan, setelah mengenal berbagai macam media 
pembelajaran daring, berbagai webinar atau pelatihan yang diadakan perlu memperbanyak 
pembahasan 'bagaimana', tak lagi sekedar 'apa'. Guru dan dosen mesti memperkaya diri dengan 
berbagai ide kreatif tentang bagaimana membelajarkan siswa secara efektif dengan bertumpu 
pada jaringan internet dan komunikasi maya. Terkait desain pembelajara daring, penting bagi 
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guru untuk memastikan adanya interaksi, ada umpan balik, ada komunikasi yang terencana antar 
siswa dengan guru atau antara satu siswa dengan siswa yang lain selama masa pandemi. Dengan 
interkasi dan komunikasi yang efektif diharapkan tumbuhnya sense of community diantara siswa 
dan guru. Guru juga perlu mendesain aktivitas pembelajaran yang variatif.  

Tidak hanya bertumpu pada video konferensi yang sinkronous, tetapi juga platform 
belajar dengan moda asinkronous. Guru juga perlu mempertimbangkan pemakaian teknologi 
yang hightech atau lowtech yang nanti akan berakibat pada pemakaian data siswa. Pada saat yang 
sama, guru tentu perlu memperkaya M berikutnya, materi atau resources (materi ajar). Guru juga 
harus bergerak dan mengakselerasi kemampuannya untuk mencari atau bahkan membuat materi 
ajar digital. Setidaknya pandai mendigitalisasi materi yang sebelumnya manual. Pelatihan 
pembuatan konten digital menjadi juga penting dilakukan. Guru atau dosen perlu membekali diri 
mereka dengan skill video editing, misalnya. Termasuk bagaimana menyimpan dan 
mendesiminasi konten digital mereka melalui berbagai platform yang tak hanya bisa diakses 
secara terbatas oleh siswa atau mahasiswa mereka, tetapi juga oleh siswa dan mahasiswa lain. 
Sampai di sini porsi webinar yang biasanya lebih banyak 'satu arah' perlu dikurangi. Kegiatan 
seperti pelatihan (workshop) online yang memungkinkan peserta bekerja dan berlatih perlu 
diperbanyak. Mari terus bersemangat untuk belajar. Jadikan keterbatasan karena Covid sebagai 
peluang untuk mempelajari banyak hal. Semakin banyak yang dipelajari guru, semakin besar 
peluangnya untuk melaksanakan pengajaran yang lebih efektif. Tetap terus bergerak. Jika 
pandemi ini adalah badai, maka cara terbaik bertahan di tengah badai adalah dengan tetap 
bergerak ke depan. Bukan diam. Apalagi mundur. Pun, begitu dengan kita para insan pendidikan 
Indonesia. Terus belajar 3M di atas adalah cara kita bertahan di tengah badai pandemi. 
 
PROSES BELAJAR MENGAJAR 
Proses Pelaksanaan 
Pengertian Proses 
Proses merupakan suatu tahapan-tahapan yang diterapkan dari suatu pekerjaan sehingga hasil 
yang dicapai dari pekerjaan tersebut mampu menggambarkan baiknya prosedur yang digunakan. 
Dalam melaksanakan suatu pekerjaan perlu adanya proses yang tepat agar setiap pekerjaan dapat 
diselesaikan secara efektif dan efesien sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan. Menurut S. 
Handayaningrat proses adalah serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai 
tercapainya tujuan. 10 Sedangkan menurut JS Badudu dan Sutan M Zain Proses adalah jalannya 
suatu peristiwa dari awal sampai akhir atau masih berjalan tentang suatu perbuatan, pekerjaan 
dan tindakan. Sedangkan menurut JS Badudu dan Sutan M Zain dalam kamus Bahasa Indonesia, 
“Proses adalah jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir atau masih berjalan tentang suatu 
perbuatan, pekerjaan dan tindakan”. (JS Badudu dan Sutan M. Zain 1996;1092).15 Mar 2011 
Menurut S. Handayaningrat dalam bukunya yang berjudul “Pengantar studi dan Administrasi” 
mengemukakan bahwa proses adalah serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran 
sampai tercapainya tujuan.(S. Handayaningrat,1988:20).  Sedangkan menurut JS Badudu dan 
Sutan M Zain dalam kamus Bahasa Indonesia, “Proses adalah jalannya suatu peristiwa dari awal 
sampai akhir atau masih berjalan tentang suatu perbuatan, pekerjaan dan tindakan”. (JS Badudu 
dan Sutan M. Zain 1996;1092). Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa proses merupakan 
suatu aktivitas kegiatan dari awal sampai akhir atau masih berjalan yang memberikan nafas bagi 
organisasi sampai dengan tercapainya tujuan. 
Pengertian Proses Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau 
didesain mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber daya lainnya yang 
menghasilkan suatu hasil. Suatu proses mungkin dikenali oleh perubahan yang diciptakan 
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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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terhadap sifat-sifat dari satu atau lebih objek di bawah pengaruhnya. Definisi lain dari proses 
adalah serangkaian kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi yang mengubah input menjadi 
output. Kegiatan ini memerlukan alokasi sumber daya seperti orang dan materi. Input dan output 
yang dimaksudkan mungkin tangible (seperti peralatan, bahan atau komponen) atau tidak 
berwujud (seperti energi atau informasi). Output juga dapat tidak diinginkan seperti limbah atau 
polusi. ( ) Menurut Soewarno (1981:2), proses adalah sesuatu tuntutan perubahan dari suatu 
peristiwa perkembangan sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Setiap proses yang 
berjalan selalu menghasilkan sesuatu. Hasil yang diciptakan tersebut bisa berupa hasil yang 
memang diinginkan atau hasil yang tidak diinginkan. 3.2 Pengertian Distribusi Menurut Philip 
Kotler (2007:122), distribusi adalah suatu perangkat organisasi yang tergantung yang tercakup 
dalam proses yang membuat produk atau jasa menjadi untuk digunakan atau dikonsumsi oleh 
konsumen atau pengguna bisnis. Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani 
kegiatan produksi dan konsumsi. Berkat distribusi barang dan jasa dapat sampai ke tangan 
konsumen. Dengan demikian kegunaan dari barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat 
dikonsumsi.  
 
Pengertian Pelaksanaan 
Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun 
secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah 
dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky 
mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa 
Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.12 Pengertian-pengertian di 
atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, 
atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan 
sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh 
berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Pelaksanaan merupakan aktifitas 
atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang 
telah dirimuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, 
siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus 
dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan 
ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional 
atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan 
semula. Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada 
dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan 
kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya 
melibatkan beberapa unsur disertai dengan usahausaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. 
 
Pengertian belajar mengajar 
Rusman (2011). Pengertian kegiatan belajar mengajar adalah suatu aktivitas belajar yang 
menggunakan seluruh potensi individu sehingga mendorong terjadinya perubahan terhadap 
perilaku tertentu. 
Thursan Hakim (2005:1)5 menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan di dalam 
kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas 
dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, 
pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-lain kemampuan. Menurut Slameto 
(2003:13)4,belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 
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suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 
dalam interaksi dengan lingkungannya. 
Sedangkan menurut Skinner dalam Dimyati dan Mudjiono (1999:9)1, belajar merupakan 
hubungan antara stimulus dan respons yang tercipta melalui proses tingkah laku.  
Adapun menurut Skinner dalam Dimyati dan Mudjiono (2015:10) “Belajar adalah suatu 
prilaku.Pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik.Sebaliknya, bila ia 
tidak belajar maka responsnya menurun”. ... Menurut Syaiful dan Aswan (2014:5) 
“Belajar adalah perubahan prilaku berkat pengalaman dan latihan. Menurut Ihsana (2017:4) 
“Belajar adalah suatu aktivitas di mana terdapat sebuah proses dari tidak tahu menjadi tahu, tidak 
mengerti menjadi mengerti, tidak bisa menjadi bisa untuk mencapai hasil yang 
optimal”. Menurut Syaiful dan Aswan (2014:5) “Belajar adalah perubahan prilaku berkat 
pengalaman dan latihan. Pengertian Mengajar Nasution (1982:8)3 mengemukakan bahwa 
mengajar adalah segenap aktivitas kompleks yang dilakukan guru dalam mengorganisasi atau 
mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi 
proses belajar. 
Usman (1994:3)6 berpendapat bahwa mengajar adalah membimbing siswa dalam kegiatan 
belajar mengajar atau mengandung pengertian bahwa mengajar merupakan suatu usaha 
mengorganisasi lingkungan dalam hubungannya dengan anak didik dan bahan pengajaran yang 
menimbulkan terjadinya proses belajar. Sedangkan Hamalik (2001:44-53)2 mengemukakan, 
mengajar dapat diartikan sebagai (1) menyampaikan pengetahuan kepada siswa, (2) mewariskan 
kebudayaan kepada generasi muda, (3) usaha mengorganisasi lingkungan sehingga menciptakan 
kondisi belajar bagi siswa, (4) memberikan bimbingan belajar kepada murid, (5) kegiatan 
mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang baik, (6) suatu proses membantu siswa 
menghadapi kehidupan masyarakat sehari-hari. 
Dari beberapa pengertian di atas maka dapat kita simpulkan bahwa, belajar adalah usaha 
seseorang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tingkah laku untuk menjadi pribadi yang 
lebih baik, sedangkan mengajar adalah rangkaian aktivitas untuk mengatur suatu lingkungan 
sehingga membuat peserta didik dapat belajar dengan baik. 
Metode Pembelajaran Paling Efektif di Masa Pandemi Menurut Para Pakar. 
SEVIMA.COM – Setelah munculnya wabah Covid-19 di belahan bumi, sistem pendidikan pun 
mulai mencari suatu inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar. Terlebih adanya Surat 
Edaran no. 4 tahun 2020 dari Menteri Pendidikan dan kebudayaan yang menganjurkan seluruh 
kegiatan di institusi pendidikan harus jaga jarak dan seluruh penyampaian materi akan 
disampaikan di rumah masing-masing.  Setiap institusi pun dituntut untuk memberikan inovasi 
terbaru untuk membentuk proses pembelajaran yang sangat efektif ini. Sayangnya, tak semua 
institusi pendidikan rupanya paham betul mengenai inovasi terbaru yang harus dipakai untuk 
melakukan pembelajaran selama pandemi. Kebanyakan dari mereka masih belum bisa 
menyesuaikannya karena terkendala sarana dan prasarana. Jangan khawatir dulu, bagi anda yang 
masih bingung menemukan model pembelajaran terbaru yang pas untuk peserta didik anda. 
Beberapa ahli sudah menggodok tentang metode pembelajaran yang cocok selama pandemi ini. 
Apa saja sih metode pembelajaran tersebut? Berikut ulasannya. 
 
1. Project Based Learning 
Metode project based learning ini diprakarsai oleh hasil implikasi dari Surat Edaran Mendikbud 
no.4 tahun 2020. Project based learning ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pelatihan 
kepada pelajar untuk lebih bisa berkolaborasi, gotong royong, dan empati dengan sesama. 
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Menurut Mendikbud, metode project based learning ini sangat efektif diterapkan untuk para 
pelajar dengan membentuk kelompok belajar kecil dalam mengerjakan projek, eksperimen, dan 
inovasi. Metode pembelajaran ini sangatlah cocok bagi pelajar yang berada pada zona kuning 
atau hijau. Dengan menjalankan metode pembelajaran yang satu ini, tentunya juga harus 
memerhatikan protokol kesehatan yang berlaku.  
 
2. Daring Method 
Untuk menyiasati ketidak kondusifan di situasi seperti ini, metode daring bisa dijadikan salah 
satu hal yang cukup efektif untuk mengatasinya. Dilansir dari Kumparan, Kemendikbud 
mengungkapkan bahwa metode daring bisa mengantasi permasalahan yang terjadi selama 
pandemi ini berlangsung. 
Metode ini rupanya bisa membuat para siswa untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah 
dengan baik. Seperti halnya membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar 
rumah maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui sistem online. Nah, metode daring 
ini sangatlah cocok diterapkan bagi pelajar yang berada pada kawasan zona merah. Dengan 
menggunakan metode full daring seperti ini, sistem pembelajaran yang disampaikan akan tetap 
berlangsung dan seluruh pelajar tetap berada di rumah masing-masing dalam keadaan aman.  
 
3. Luring Method 
Luring yang dimaksud pada model pembelajaran yang dilakukan di luar jaringan. Dalam artian, 
pembelajaran yang satu ini dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan 
protokol kesehatan yang berlaku. Metode ini sangat pas buat pelajar yang ada di wilayah zona 
kuning atau hijau terutama dengan protocol ketat new normal. 
Dalam metode yang satu ini, siswa akan diajar secara bergiliran (shift model) agar menghindari 
kerumunan. Dikutip dari Kumparan, model pembelajaran Luring ini disarankan oleh Mendikbud 
untuk memenuhi penyederhanaan kurikulum selama masa darurat pendemi ini. Metode ini 
dirancang untuk menyiasati penyampaian kurikulum agar tidak berbelit saat disampaikan kepada 
siswa. Selain itu, pembelajaran yang satu ini juga dinilai cukup baik bagi mereka yang kurang 
memiliki sarana dan prasarana mendukung untuk sistem daring. 
 
4. Home Visit Method 
Seperti halnya metode yang lain, home visit merupakan salah satu opsi pada metode 
pembelajaran saat pandemi ini. Metode ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang 
disampaikan saat home schooling. Jadi, pengajar mengadakan home visit di rumah pelajar dalam 
waktu tertentu. 
Dilansir dari Kumparan, metode ini disarankan oleh Kepala Bidang Kemitraan Fullday Daarul 
Qur’an, Dr. Mahfud Fauzi, M.Pd yang mana sangat pas untuk pelajar yang kurang memiliki 
kesempatan untuk mendapatkan seperangkat teknologi yang mewadahi. Dengan demikian, materi 
yang akan diberikan kepada siswa bisa tersampaikan dengan baik. Karena materi pelajaran dan 
keberadaan tugas yang diberikan bisa terlaksana dengan baik. 
 
5. Integrated Curriculum 
Metode pembelajaran ini disampaikan oleh anggota Komisi X DPR RI Prof. Zainuddin Maliki. 
Dikutip dari JPNN.com, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya ini menyampaikan 
bahwa pembelajaran akan lebih efektif bila merujuk pada project base. Yang mana, setiap kelas 
akan diberikan projek yang relevan dengan mata pelajaran terkait. Metode pembelajaran yang 
satu ini tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja, namun juga mengaitkan metode 
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pembelajaran lainnya. Dengan menerapkan metode ini, selain pelajar yang melakukan kerjasama 
dalam mengerjakan projek, dosen lain juga diberi kesempatan untuk mengadakan team teaching 
dengan dosen pada mata kuliah lainnya. Integrated curriculum bisa diaplikasikan untuk seluruh 
pelajar yang berada di semua wilayah, karena metode ini akan diterapkan dengan sistem daring. 
Jadi pelaksanaan integrated curriculum ini dinilai sangat aman bagi pelajar. 
 
6. Blended Learning 
Metode blended learning adalah metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus. Dalam 
artian, metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video converence. 
Jadi, meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih 
bisa berinteraksi satu sama lain. Dikutip dari sibatik.kemendikbud.go.id, Yane Henadrita 
mengungkapkan bahwa metode blended learning adalah salah satu metode yang dinilai efektif 
untuk meningkatkan kemampuan kognitif para pelajar. Sebenarnya, metode ini sudah mulai 
dirancang dan diterapkan awal abad ke-21. Namun, seiring dengan merebaknya wabah Covid-19, 
metode yang satu ini dikaji lebih dalam lagi karena dinilai bisa menjadi salah satu metode 
pembelajaran yang cocok untuk para pelajar di Indonesia. Mengingat wabah pandemi yang tidak 
tahu pasti kapan berakhirnya, metode pembelajaran tersebut mungkin bisa anda jadikan opsi 
untuk para peserta didik anda. Dengan adanya metode-metode tersebut, diharapkan agar 
pendidikan di Indonesia tetap berjalan dengan baik dan berjalan lancar. Yuk memulai 
pembelajaran online di kampus dengan SEVIMA EdLink, yang sudah banyak digunakan 
perguruan tinggi. Dalam penerapannya, pembelajaran daring memerlukan metode-metode yang 
bervariasi agar mampu mencapai hasil yang diharapkan, antara lain: 
 
1. Pembelajaran Daring Berbasis Kompetensi.  
2. Pembelajaran Daring Hybrid.  
3. Pembelajaran Daring Konsep Tur. 
4. Pembelajaran Daring dengan Video. 
 
Sistem Pembelajaran Daring (Spada) 
Sejak tahun 2014 Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi mengembangkan program Pembelajaran Daring Indonesia Terbuka dan Terpadu (PDITT), 
yang diluncurkan tanggal 15 Oktober 2014 oleh Wakil Presiden Boediono. 18 September 2016, 
berganti nama menjadi Sistem Pembelajaran Daring (SPADA). 
Program SPADA Indonesia pada dasarnya adalah implementasi dari Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 12  Tahun 2012 
tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi. Dimana 
dalam Permendikbud 109 tahun 2013, menyatakan bahwa slah satu lingkup pendidikan jarak jauh 
yaitu lingkup mata kuliah. Salah satu tujuan program SPADA Indonesia untuk meningkatkan 
pemerataan akses terhadap pembelajaran yang bermutu di Perguruan Tinggi. Dengan sistem 
pembelajaran daring, SPADA Indonesia memberikan peluang bagi mahasiswa dari satu 
perguruan tinggi tertentu untuk dapat mengikuti suatu mata kuliah bermutu tertentu dari 
perguruan tinggi lain dan hasil belajarnya dapat diakui sama oleh perguruan tinggi dimana 
mahasiswa tersebut terdaftar. Sistem Pemlajaran 
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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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Kerangka Berpikir 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, secara garis besar dapat digambarkan dalan kerangka 
pemikiran sebagai berikut: 
 
 
 
        
       H1 
        
       H2 
       
 
        
 
H3 
 
 

3. METODOLOGI 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 Pandemi Covid-19 dan Relevansi Model Pembelajaran 
Terhadap Pelaksanaan belajar  mengajar Mahasiswa STIE Bhakti Pembangunan Jakarta. 
Dalam penelitian ini penulis ingin melihat pengaruh antara dua variabel bebas yaitu Pandemi 
Covid-19 dan Relevansi Model Belajar dengan variabel terikat yaitu pelaksanaan belajar 
mengajar mahasiswa STIE Bhakti Pembangunan. Adapun teknik analisis data yang digunakan 
untuk menguji hipotesis  pengaruh  antara  Pandemi Covid-19 dan Relevansi Model 
Pembelajaran mahasiswa terhadap pelaksanaan belajar mengajar mahasiswa STIE Bhakti 
Pembangunan selama masa  pandemic  covid  19.  
 
Lokasi dan Waktu kajian 
 Ada beberapa macam tempat penelitian, tergantung bidang ilmu yang melatar belakangi 
studi tersebut. Untuk mempermudah penulis mendapatkan data yang obyektif, penulis 
mengambil tempat penelitian di lingkungan pendidikan terutama di lingkungan Perguruan 
Tinggi, maka tempat penelitian tersebut dapat berupa kelas, sekolah atau perguruan tinggi, atau 
lembaga pendidikan dalam satu kawasan. Penelitian ini mengambil objek penelitian mahasiswa 
yang ikut kuliah bersama penulis pada pelaksanaan belajar mengajar semester Genap 2020/2021 
di STIE Bhakti Pembangunan Jakarta terdiri dari empat kelas dengan mahasiswa yang berbeda. 
 
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 Genap 2020/2021 pada 

 
Pandemi Covid-19 

 ( X1 )  
Pelaksanaan Belajar Mengajar 

( Y ) 
 

Relevansi Model Pembelajaran 
 ( X2 ) 

PENGARUH PANDEMI COVID-19 DAN RELEVANSI MODEL PEMBALAJARAN, (YOHANES PARMIN)
138-149



STIE Bhakti Pembangunan sebanyak 110 mahasiswa yang terdiri dari empat kelas . Adapun 
perincian dari masing-masing kelas tersebut adalah sebagai berikut: 
 
                                                        Tabel 1. 
   Jumlah mahasiswa dari kelas bersama penulis pada genap 2020/2021 

No Kelas Jumlah 
1 Teori Organisasi Rabu 24 
2 MSDM II Jumat siang 26 
3 Perilaku Organisasi Jumat malam 28 
4 Perilaku Organisasi Sabtu siang 32 

JUMLAH 110 
Sumber: Data Dokumentasi mahasiswa dari kelas penulis. 
 
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 dengan menetapkan angka yang berjumlah ganjil dari seluruh 
populasi yang dikumpulkan oleh penulis, sehingga diperoleh jumlah sebanyak 55 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 
Pandemi Covid-19 sebagai variabel X1,  dan  Re levans i  mode l  pembe la j a ran  sebaga i  
va r i abe l  X 2 .  

2. 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. 
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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 
Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yanag ingin 
diukur. Data yang dihasilkan selanjutnya akan dianalisis dengan bantuan  SPSS 19.00 for 
Windows. Hasil perhitungan rhitung kemudian dikonsultasikan dengan rtabel pada taraf 
signifikan 5%. Apabila nilai rhitung lebih besar dari rtabel, maka instrumen dinyatakan valid. 
Sebaliknya apabila nilai rhitung lebih kecil dari rtabel, maka instrumen dinyatakan tidak valid, 
yang berarti  butir pernyataan yang gugur atau tidak valid akan  dihapus  dan  tidak  akan  
digunakan.   
 
2.   Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsekuensi suatu instrument sebagai sebuah alat 
ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten apabila 
pengukuran tersebut diulang. Sebuah hasil disebut reliabel apabila instrumen diujikan kembali 
akan menghasilkan jawaban yang relatif sama. Butir instrumen akan dihitung menggunakan 
SPSS 19 for Windows dengan memperhatikan nilai Cronbach’s Alpha. Kemudian 
diinterpretasikan menurut tabel 2. 
 

Tabel 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 
1.  Uji Normalitas. 
 Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residuaal yang 
dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 
yang memeiliki nilai residual Yang terdistribusi secara normal. Dalam kajian ini, penulis 
menggunakan metode uji normalitas yakni dengan melihat penyebaran data pada sumber 
diagonal pada grafik Normal P-P Plot untuk mengetahui ketika titik-titik menyebar sekitar garis 
dan mengikuti garis diagonal, berarti nilai residual tersebut telah normal.  
 
2.  Uji Multikolinearitas. 
Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi 
klasik multikolinearitas yakni adanya hubungan linier antara variabel independen dalam model 
regresi. Syarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multokolinearitas. 
Gejala multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai Tolerance dan VIF. Tolerance 
mengukur variabilitas variabel terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 
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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. 
 
3. Uji Heteroskedastisitas. 
 Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidanya penyimpangan 
asumsi klasik heteroskedastisitas yakni adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua 
pengamatan pada model regresi. Syarat yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak 
adanya gejala heteroskedastisitas. Salah satu metode yang digunakan untuk meneliti, penulis 
menggunakan metode dengan melihat pola grafik regresi pada titik-titik scatterplots regresi. 
Apabila diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, dan titik-titik menyebar di 
atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 
heteroskedastisitas dalam model regresi. 
 
4.  Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik 
autokorelasi yakni korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan 
lain pada model regresi. Syarat yag harus dipenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model 
regresi. Metode yang digunakan oleh penulis adalah dengan uji Durbin-Watson (Uji DW) dengan 
ketentuan apabila: DW terletak diantara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, yang berarti 
tidak ada autokorelasi. 
 
Analisis Regresi Linier Ganda 
 Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih 
variabel independen (X1,X2,…..Xn) dengan variabel dependen (Y). Adapun tujuan dari analisis 
ini adalah untuk mengetahui arah hubungan antara variabell independen dengan variabel 
dependen apakah masing-masing variabel independen dengan variabel dependen positif atau 
negatif sekaligus untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 
independen mengalami kenaikan atau penurunan. Persamaan regresi linier berganda adalah 
sebagai berikut: 
Y  = a + b1X1 + b2X2 + …..bnXn 
X1 dan X2 = Variabel independen 
a  = Konstanta (nilai Y apabila X1,X2….Xn – 0) 
 
Analisa Korelasi Ganda (R) 
Analisa ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua antau lebih variabel independen 
(X1,X2,….Xn) terhadap variabel dependen (Y) secara serentak. Nilai R berkisaar antara 0 sampai 
1, nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi nsemakin kuat, sebaliknya nilai 
semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah. Menurut Sugiyono (2007) 
pedoman untruk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut: 
0,00 - 0,199 = sangat rendah 
0,20 - 0,399 = rendah 
0,40 - 0,599 = sedang 
0,60 - 0,799 = kuat 
0,80 - 1,000 = sangat kuat 
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Analisa Determinasi (R2) 
 Analisa determinasi digunakan untuk mengetahui prosentasi sumbangan pengaruh 
variabel independen (X1,X2,….Xn) secara serentak terhadap variabel dependen (Y). Koefisien ini 
menunjukkan seberapa besar prosentasi variasi independen yang digunakan dalam model mampu 
menjelaskan variasi variabel dependen (Y). 
 
Uji Koefisien Regresi Srcara Bersama-sama (Uji F) 
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X1,X,2 …Xn) secara bersama-
sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Dengan membandingkan F hitung 
dengan F tabel, apabila F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, sementara apabila F 
hitung < F tabrel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 
 
Uji Koefisien Regresi Secara Parsial ( Uji t) 
Uji ini untuk mengetahui apakah variabel independen (X1,X2,…Xn) secara  parsial berpengaruh 
signifikan terhadap variabrel dependen (Y). Dengan membandingkan t hitung dengan t tabel, 
apabila t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, sementara apabila t hitung < t tabrel, 
maka Ho diterima dan Ha ditolak. 
 
Teknik Pengumpulan Data 
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: 
 

Tabel 3. Alternatif Pilihan Jawaban Angket 
Pernyataan Skor 
Sangat Setuju (SS) 5 
Setuju (S) 4 
Ragu-ragu/Netral (RG) 3 
Tidak Setuju (TS) 2 
Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 
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 Fhitung lebih besar dari Ftabel yang berarti Ho ditolak dan Ha 
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diterimaa, demikian sebaliknya dikatakan tidak berpengaruh signifikan apabila Fhitung lebih kecil 
dari Ftabel yang berarti Ho diterima dan Ha ditolak. 
 
 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Tabel. 4. Uji Validitas Kuesioner 
Item rtabel X1 X2 Y 

1 0,423 0,425 Valid 0,425 Valid 0,451 Valid 
2 0,423 0.968 Valid 0,968 Valid 0.378 Tidak Valid 
3 0,423 0.454 Valid 0,454 Valid 0.479 Valid 
4 0,423 0.488 Valid 0,488 Valid 0.520 Valid 
5 0,423 0,968 Valid 0,968 Valid 0,942 Valid 
6 0,423 0,968 Valid 0,968 Valid 0,942 Valid 
7 0,423 0,536 Valid 0,536 Valid 0,564 Valid 
8 0,423 0,968 Valid 0,968 Valid 0,942 Valid 
9 0,423 0,968 Valid 0,968 Valid 0,942 Valid 
10 0,423 0,968 Valid 0,968 Valid 0,942 Valid 

        
 
Dari hasil analisis Variabel X1 ditemukan nilai korelasi antara skor item dengan skor total, yang 
selanjutnya dibandingkan dengan nilai r tabel pada tingakt signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi 
dalam jumlah data responden (n)  sebanyak 22, maka ditemukan r tabel sebesar 0,423. 
Berdasarkan hasil hasil analisis tersebut ditemukan nilai korelasi item 1 sampai dengan 10 nilai r 
hitungnyalebih dari 0,423. Karena nilai r hitungnya lebih dari 0,423 (rhit > 0,423) maka dapat 
disimpulkan bahwa item tersebut berkorelasi signifikan dengan skor total yang berarti dapat 
disimpulkan bahwa seluruh butir instrumen tersebut adalah valid. 
Sementara hasil analisis Variabel X2 ditemukan nilai korelasi antara skor item dengan skor total, 
yang selanjutnya dibandingkan dengan nilai r tabel pada tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 
sisi dalam jumlah data responden (n)  sebanyak 22, maka ditemukan rtabel sebesar 0,423. 
Berdasarkan hasil analisis tersebut ditemukan nilai korelasi instrumen item 1 sampai dengan 10 
nilai rhitungnya lebih besar dari 0,423. Karena nilai rhitungnya lebih besar dari 0,423 (rhit > 0,423) 
maka dapat disimpulkan bahwa nilai item tersebut berkorelasi signifikan dengan skor total yang 
berarti dapat disimpulkan bahwa seluruh butir instrumen tersebut adalah valid. 
Demikian halnya dengan variabel Y, berdasarkan hasil analisis tersebut ditemukan nilai korelasi 
instrumen item 1, 3 sampai dengan 10 nilai rhitungnya lebih besar dari 0,423. Karena nilai rhitungnya 
lebih besar dari 0,423 (rhit > 0,423) maka dapat disimpulkan bahwa nilai item tersebut berkorelasi 
signifikan dengan skor total yang berarti dapat disimpulkan bahwa butir-butir instrumen tersebut 
adalah valid. Sementara item 2 menunjukkan hasil 0,378 < 0,423, yang berarti nilai korelasi 
instrumen tersebut tidak valid. 
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adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

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

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

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

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

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

Tabel 5. Reliability Statisticsa 
 
Instrumen 

Cronbach’s Alpha if Item Deleted 
X1 X2 Y 

Item1 0,780 0,780 0,768 
Item2 0,747 0,747  
Item3 0,773 0,773 0,760 
Item4 0,778 0,778 0,766 
Item5 0,747 0,747 0,730 
Item6 0,747 0,747 0,730 
Item7 0,771 0,771 0,757 
Item8 0,747 0,747 0,730 
Item9 0,747 0,747 0,730 
Item10 0,747 0,747 0,730 
Cronbach’s Alpha 0,780 0,780 0,769 
Sumber: hasil perhitungan SPSS setiap Variabel 
 
Berdasarkan hasil analisis di atas,  dapat dijelaskan bahwa nilai alpha untuk X1 sebesar 0,780; X2 
sebesar 0,780 dan Y sebesar 0,769. Sementara nilai r kritis (uji 2 sisi) pada signifikansi 0,05 
dengan jumlah data (n) sebanyak 22, ditemukan hasil sebesar 0,423 . Karena nilainya lebih besar 
dari 0,423, maka dapat disimpulkan bahwa butir-butir instrumen penelitian tersebut reliabel. 
 
Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas Regresi 
Untuk mencari uji normalitas regresi, penulis menggunakan grAFIK NORMAL p-p Plot dengan 
hasil sebagai berikut: 

 
Berdasarkan grafik tersebut di atas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dan 
mengikuti garis diagonal, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai residual tersebut telah 
normal. 
 
2. Uji Multikolinearitas 
Untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi multikolinearitas, penulis 
menggunakan metode Value Inflation Factor (VIF) dengan hasil sebagai berikut: 
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oefficientsa 
 Model Unstandard

ized 
Coefficient

s 

Standardiz
ed 

Coefficien
ts 

T Sig. Collinearit
y 

Statistics 

VIF 

1 (Constant) 1.502 2.159  .696 .495   
VAR0000
1 

.833 .055 .919 15.091 .000 .254 3.932 

VAR0000
2 

.134 .100 .082 1.344 .195 .254 3.932 

a. Dependent Variable: VAR00003 
 
Dari hasil tersebut di atas dapat diketahui bahwa nilai inflaction factor (VIF) kedua 
variabel yakni Pandemi Covid-19 dan Relevansi model belajar adalah 3,932 lebih kecil 
dari 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak terjadi persoalan 
multikolinearitas. 
 
3. Uji Heteroskedastisitas. 
Berdasarkan hasil dengan melihat titik-titik pada scatterplots regresi, danmelihat hasil 
sebagai berikut: 

 
 
Berdasarkan hasil tersebut di atas, dapat diketahui bahwa titik-titik membentuk pola yang 
jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi  masalah heteroskedastisitas dalam model 
regresi. 
 
4. Uji Autokorelasi 
Berdasarkan metode pengujian Durbin Watson (uji DW) yang digunakan oleh penulis, 
maka ditemukan hasil sebagai berikut: 
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Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
1 .991a .982 .980 .80980 1.647 

a. Predictors: (Constant), VAR00002, VAR00001 
b. Dependent Variable: VAR00003  

Berdasarkan hasil tersebut di atas ditemukan nilai DW yang dihasilkan dari model  regresi adalah 
1,647 Sedangkan berdasarkan tabel DW dengan tingkat signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) = 
22, serta jumlah variabel independen (k) = 2, maka diperoleh nilai dL sebesar 1,147 dan dU 
sebesar 1,540. Karena nilai DL (1,147) < 1,540 (4-1,540),  berarti hipotesis nol diterima, dengan 
demikian disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. 
 
Analisa Regresi Linier Berganda 
 

Hasil Analisa Regresi Linier Berganda 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3.468 1.923  1.804 .087 

Covid19 .874 .075 .965 11.682 .000 
Relevansi Model 
Pembelajaran 

.039 .116 .028 .335 .741 

a. Dependent Variable: Pelaksanaan Belajar Mengajar  
 
Persamaan regresinya adalah sebagai berikut: 

Y   = a +b1X1 +b2X2 
Y   = 3.468 + 0,874X1 + 0,039X2 

Konstanta sebesar 3.468, berarti apabila Covid 19 (X1) dan Relevansi model pembelajaran (X2) 
nilainya adalah 0, maka pelaksanaan belajar mengajar (Y) nilainya adalah sebesar 3.468. 
Koefisien regresi variabel Covid19 (X1)  sebesar 0,874, yang berarti apabila variabel independen 
lain nilainya tetap dan variabel Covid19 mengalami peningkatan sebesar 1 point, maka 
pelaksanaan belajar mengajar akan mengalami peningkatan sebesar 0,874. Koefisien bernilai 
positif yang berarti terjadi hubungan yang positif antara covid19 dengan pelaksanaan belajar 
mengajar, semakin naik covid19 maka semakin meningkat pelaksanaan belajar mengajar. 
Koefisien regresi variabel relevansi pembelajaran (X2) sebesar 0,039 yang berarti apabila variabel 
independen lain nilainya tetap dan variabel relevansi pembelajaran mengalami peningkatan 
sebesar 1 point, maka pelaksanaan belajar mengajar akan mengalami peningkatan sebesar 0,039. 
Koefisien bernilai positif yang berarti terjadi hubungan yang positif antara relevansi 
pembelajaran dengan pelaksanaan belajar mengajar, semakin naik relevansi pembelajaran maka 
semakin meningkat pelaksanaan belajar mengajar. 
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Analisa Korelasi Ganda 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .990a .980 .978 .845 

a. Predictors: (Constant), Relevansi Model Pembelajaran, Covid19 
b. Dependent Variable: Pelaksanaan Belajar Mengajar 
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh angka R sebesar 0,990. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi 
hubungan yang sangat kuat antara Covid-19 dan Relevansi model pembelajaran terhadap 
Pelaksanaan belajar mengajar. 
 
Analisa Determinasi (R2) 

Hasil Analisa Determinasi 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .990a .980 .978 .845 

 
a. Predictors: (Constant), Relevansi Model Pembelajaran, Covid19 
b. Dependent Variable: Pelaksanaan Belajar Mengajar 
Berdasarkan hasil tabel tersebut di atas, diperoleh angka adjusted R2 sebesar 0,978 yang berarti 
sebesar 0,978 atau 97,8%, yang menunjukkan bahwa prosentase sumbangan pengaruh variabel 
independen (Covid-19 dan relevansi belajar mengajar) terhadap variabel dependen (pelaksanaan 
belajar mengajar) sebesar 97,8%, sedangkan sisanya sebesar 2,2% dipengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 
 
Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F) 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 681.027 2 340.513 476.976 .000a 

Residual 13.564 19 .714   

Total 694.591 21    

a. Predictors: (Constant), Relevansi Model Pembelajaran, Covid 19 
b. Dependent Variable: Pelaksanaan Belajar 
 
Dengan rumus n – k – 1, dimana n = jumlah responden, k = jumlah variabel independen (22-2-1) 
= 19, maka diperoleh hasil F tabel sebesar 3,522. Berdasarkan hasil tabel tersebut di atas, 
menunjukkan bahwa F hitung sebesar 476,976  lebih besar dari F tabel sebesar  3,522 ( 998.156 > 
3,522), maka Ho ditolak dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, yang berarti terdapat pengaruh 
signifikan secsara bersama-dsama antara Covid-19 dan relevansi proses pembelajaran terhadap 
pelqaksanaan belajar mengajar. 
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Uji Koefisien regresai Secara Parsial (Uji t). 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3.468 1.923  1.804 .087 

Covid 19 .874 .075 .965 11.682 .000 

Relevansi Model 
Pembelajaran 

.039 .116 .028 .335 .741 

a. Dependent Variable: Pelaksanaan Belajar 

Berdasarkan hasiul tabel tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa secara parsial hasil t hitung 
untuk variabel Covid19 sebesar 11,682 lebih besar dari t tabel sebesar 2,093 (11,682 > 2,093), 
berarti Ho ditolak, dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa secara parsial variabrel Covid 19 berpengaruh signifikan terhadap variabel pelaksanaan 
belajar. 
Sementara pengaruh variabel relevansi model pembelajaran terhadap pelaksansaan belajar secara 
parsial dapat dijelaskan bahwa berdasarkan tabel tersebut ditemukan  hasil  t hitung sebesar 0,335 
lebih kecil dibandingkan hasil t tabel sebesar 2,093 (0,335 < 2,093), sehingga Ho diterima dengan 
tingkat signifikansi 0,741 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial  tidak terdapat 
pengaruh yang signifikan antara variabel relevansi model pembelajaran terhadap pelaksanaan 
belajar pada mahasiswa STIE Bhakti Pembangunan periode Genap 2020/2021. 
 
 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 
pelaksanaan proses belajar mengajar yang diselenggarakan dengan berbagai metode terutama 
yang yang berlangsung selama proses belajarpada mahasiswa STIE Bhakti Pembangunan periode 
genap 2020/2021 ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil kajian untuk menjelaskan pengaruh Covid 19 terhadap pelaksanaan belajar, 
secara parsial diperoleh hasil sebesar 11,682 lebih besar dari t tabel sebesar 2,093 (11,682 > 
2,093), berarti Ho ditolak, dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa secara parsial variabrel Covid 19 berpengaruh signifikan terhadap variabel 
pelaksanaan belajar. 
2. Sementara hasil kajian pengaruh relevansi model pembelajaran terhadap pelaksanaan belajar, 
ditemukan hasil t hitung sebesar 0,335 lebih kecil dibandingkan hasil t tabel sebesar 2,093 (0,335 
< 2,093), sehingga Ho diterima dengan tingkat signifikansi 0,741 > 0,05 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa secara parsial  tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 
relevansi model pembelajaran terhadap pelaksanaan belajar pada mahasiswa STIE Bhakti 
Pembangunan periode Genap 2020/2021. 
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3. Adapun secara simultan pengaruh antara Covid 19 dan relevansi model pembelajaran terhadap 
pelaksanaan belajar, ditemukan hasil F tabel sebesar 3,522. Berdasarkan hasil tabel tersebut di 
atas, menunjukkan bahwa F hitung sebesar 476,976  lebih besar dari F tabel sebesar  3,522 ( 
998.156 > 3,522), maka Ho ditolak dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, yang berarti 
terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama antara Covid-19 dan relevansi proses 
pembelajaran terhadap pelaksanaan belajar mengajar. 
 
Saran 
Tanpa mengurangi makna secara esensiil akan pentingnya sebuah terobosan dalam rangka 
mengatasi terjadinya peristiwa pandemi, sehingga mempengaruhi terhadap proses belajar 
mengajar dari tingkat rendah sampai di perguruan Tinggi. Beberapa catatan sebagai saran yang 
penulis sampaikan antara lain: 
1. Sekalipun sedang menghadapi pandemi, proses belajar mengajar tetap harus berlangsung 
dengan kekurangan dan kelebihannya. 
2. Berbagai metode diujicobakan untuk membantu proses pelaksanaan belajar mengajar agar 
mendapatkan hasil efektif dan efisien. Namun metode dan mofdel sebaik apapun, sifatnya adalah 
upaya solusi yang bersifat situasional. 
3. Oleh karena itu harapan semua pihak terutama di lingkungan pendidikan tinggi, agar musibah 
pandemi segera berakhir, sehingga proses pelaksanaan belajar mengajar dapat berlangsung 
kembali seperti sediakala.  
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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 
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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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ABSTRAK 
The purpose of this research is to research the influence of competency level and auditor 
independency to the audit quality resulted. Competency and independency are two characteristics 
that must be have by the auditor. This research also tries to research how big is the accountability, 
competency level, and independencythat is had by the auditor to the audit quality when doing 
audit task. The population of this research is an auditor. The sample that is researched is auditor 
who works in public accounting that domiciled in DKI Jakarta. There are 150 questionnaires 
being spread. The returned questionnaire are 83. this research is used result test double regression 
linear, t test. This research gives empiric proof to support the accountability,competency 
influence,and independency auditor and auditor motivation to the audit quality partially and 
simultaneously.  
Keywords : Audit quality, accuntability ,competency, independency 
 

 
1. PENDAHULUAN 

Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan sebagai sarana pengambilan 
keputusan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Menurut FASB, dua 
karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan adalah relevan (relevance) dan 
dapat diandalkan (reliable). Kedua karakteristik tersebut sangatlah sulit untuk diukur, sehingga 
para pemakai informasi membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor independen untuk memberi 
jaminan bahwa laporan keuangan tersebut relevan dan dapat diandalkan, sehingga dapat 
meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. 
Dengan demikian perusahaan akan semakin mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam 
menjalankan operasi perusahaannya. Namun, di era persaingan yang sangat ketat seperti sekarang 
ini, perusahaan dan profesi  auditor sama-sama dihadapkan pada tantangan-tantangan yang berat. 
Mereka sama-sama harus mempertahankan eksistensinya di peta persaingan dengan perusahaan 
kompetitor atau rekan seprofesinya. 
Maraknya skandal keuangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri telah memberikan 
dampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Dan yang menjadi 
pertanyaan besar dalam masyarakat adalah mengapa justru semua kasus tersebut melibatkan 
profesi akuntan publik yang seharusnya mereka sebagai pihak ketiga yang independen yang 
memberikan jaminan atas relevansi dan keandalan sebuah laporan keuangan. Mardisar dan Sari 
(2012) mengatakan bahwa kualitas hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa 
kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaan 
audit. Oleh karena itu akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh 
seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaanya.   
Independensi dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit bersumber dari 
penelitian Christiawan (2012) dan Alim dkk. (2015). Hal yang sama dilakukan oleh Mardisar 
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dkk. (2015), yang memberikan hasil penelitian bahwa pekerjaan dengan kompleksitas rendah 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil kerja auditor. Kemudian Trisnaningsih (2015) 
menyatakan bahwa pemahaman good governance dapat meningkatkan kinerja auditor jika auditor 
tersebut selama dalam pelaksanaan pemeriksaan selalu menegakkan sikap  independensi. 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui adanya pengaruh akuntabilitas 
terhadap kualitas audit; (2) mengetahui adanya pengaruh etika profesi terhadap kualitas audit; (3) 
mengetahui adanya pengaruh fee audit terhadap kualitas audit. 
 
 

2. LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
Kualitas Audit 
Kualitas auditor adalah kemampuan profesional individu auditor dalam melakukan pekerjaannya. 
De Angelo (2011) dalam Nizarul dkk (2015) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas 
bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. 
Auditor yang memiliki banyak klien dalam lingkungan yang sama akan memiliki pemahaman 
yang lebih dalam tentang resiko audit khusus yang memiliki industri tersebut, tetapi akan 
membutuhkan pengembangan keahlian lebih daripada auditor pada umumnya. Tambahan 
keahlian ini akan menghasilkan return positif dalam free audit. Sehingga para peneliti memiliki 
hipotesis bahwa auditor dengan konsentrasi tinggi dalam industri tertentu akan memberikan 
kualitas yang lebih tinggi (Wooten, 2013 dalam Mirna Dyah, 2015).Auditor dengan kemampuan 
profesionalisme tinggi akan lebih melaksanakan audit secara benar dan cenderung menyelesaikan 
setiap tahapan-tahapan proses audit secara lengkap dan mempertahankan sikap skeptisme dalam 
mempertimbangkan bukti-bukti audit yang kurang memadai yang ditemukan selama proses audit 
untuk memastikan agar menghasilkan kualitas audit yang baik Akuntabilitas 
 
Kompetensi 
Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit 
dengan benar (Rai, 2016). Dalam melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal 
yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus di bidangnya. Kompetensi 
berkaitan dengan keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan 
formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, simposium (Suraida, 
2015). 
 
Independesi 
Auditor yang independen adalah auditor yang tidak memihak atau tidak dapat diduga memihak, 
sehingga tidak merugikan pihak manapun (PusdiklatwasPengaruh Akuntabilitas Terhadap 
Kualitas AuditBPKP, 2015). Dalam Arens dkk. (2014) menyatakan nilai auditing sangat 
bergantung pada persepsi publik akan independensi yang dimiliki auditor. Sikap independen 
meliputi independen dalam fakta (in fact) dan independen dalam penampilan (in appearance). 
 
Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit 
Akuntabilitas (tanggungjawab) yang harus dimiliki auditor,yaitu : (1)Tanggungjawab Kepada 
Klien, (2) Tanggungjawab Rekan Seprofesi, (3) Tanggungjawab dalam Praktik Lain. Libby dan 
Luft (2013), Cloyd (2015) dan Tan dan Alison (2009) dalam Mardisar.D dan R. Nelly Sari (2015) 
melihat ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas individu. Pertama,  
seberapa besar motivasi mereka untuk meyelesaikan pekerjaan tesebut. Motivasi secara umum 
adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan 
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kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Menurut Libby dan Luft (2013) dalam 
Mardisar. D dan R. Nelly Sari (2015), dalam kaitannya dengan akuntabilitas seseorang, orang 
dengan akuntabilitas tinggi juga memiliki motivasi tinggi  dalam mengerjakan sesuatu. Kedua, 
seberapa besar usaha (daya pikir) yang diberikan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Orang 
dengan akuntabilitas tinggi mencurahkan usaha (daya pikir) yang lebih besar dibanding orang 
dengan akuntabilitas rendah ketika menyelesaikan pekerjaan (Cloyd, 2007) dalam Mardisar. D 
dan R. Nelly Sari (2015). dan ketiga, seberapa yakin mereka bahwa pekerjaan mereka akan 
diperiksa oleh atasan. Keyakinan bahwa sebuah pekerjaan akan diperiksa atau dinilai orang lain 
dapat meningkatkan  keingian dan usaha seseorang untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih 
berkualitas. Akuntabilitas dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil kerja 
auditor.( Mardisar. D dan R. Nelly Sari,2015). 
H1 : Akuntabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit 
 
Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit 
Kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan audit yaitu pengetahuan dan kemampuan. 
Auditor harus memiliki pengetahuan untuk memahami entitas yang diaudit, kemudian auditor 
harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam tim serta kemampuan dalam menganalisa 
permasalahan. Christiawan (2012) dan Alim dkk. (2015) menyatakan bahwa semakin tinggi 
kompetensi auditor akan semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya. 
H2 : Kompetensi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit 
 
Pengaruh Independesi Terhadap Kualitas Audit 
Hasil penelitian Trisnaningsih (2015) mengindikasikan bahwa auditor yang hanya memahami 
good governance tetapi dalam pelaksanaan pemeriksaan tidak menegakkan independensinya 
maka tidak akan berpengaruh terhadap kinerjanya. Alim dkk (2015) dan Cristiawan (2012) 
menemukan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Auditor harus 
dapat mengumpulkan setiap informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan audit 
dimana hal tersebut harus didukung dengan sikap independen. 
H3 : Independesi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit 
 
 

3. METODE PENELITIAN 
Jenis Penelitiandan Populasi 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausalitas yang bertujuan menjelaskan 
fenomena dalam bentuk pengaruh antar variabel, analisis berganda digunakan karena dalam 
penelitian ini jumlah variabel independennya lebih dari satu (Santoso, 2 011). Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua auditor yang ada di DKI Jakarta yang tercatat di direktori IAI. Teknik 
Pengambilan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang ada di Wilayah DKI 
Jakarta. Pengambilan sampel dipilih secara acak berarti respondennya adalah semua akuntan atau 
auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik yang terdapat dalam Kantor Akuntan Publik. 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan cara simple random sampling 
dimana mengambil populasinya secara langsung dari populasi secara random. Penentuan sampel 
sebanyak 15 orang untuk setiap KAP. Dalam penelitian ini hanya dipilih sampel 10 KAP.  
 
Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebarkan 
langsung oleh peneliti. Karena cara ini yang diperkirakan lebih efektif dan efisien. 
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Operasinal Variabel Penelitian 
a. Variabel Independen 

X1 : Akuntabilitas 
X2 : Kompetens 
X3 : Independesi 

 
b. Variabel Dependen 

Kualitas Audit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teknik Analisis Data 
Tahap-tahap pengujian dilakukan dengan menghitung profil responden, statistik deskripsi, uji 
kualitas data, uji asumsi klasik. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakanmetode 
statistik regresi berganda (Multiple Regression) dengan persamaan sebagai berikut :  

Y = a + b1X1+ b2X2 + b3X3 + e 
Y  = Kualitas Audit  
a =  Konstanta  
b  =  Koefisien Regresi  
X1  =  Variabel Akuntabilitas  
X2  =  Variabel Kompetensi 
X3 =  Variabel Independensi 
 
Subyek Penelitian 
Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah auditor eksternal yang bekerja pada Kantor 
Akuntan Publik (KAP). Auditor eksternal adalah auditor profesional yang menyediakan jasa 
untuk masyarakat, khususnya dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh klien. 
Auditor eksternal ini memperoleh honorarium berupa fee audit dari kliennya, namun auditor 
eksternal harus tetap independen, tidak memihak kepada klien tersebut. Dalam penelitian ini 
dipilih 10 KAP yang berdomisili di DKI Jakarta. Kuesioner yang disebarkan secara langsung 
pada 10 KAP dengan jumlah 150 kuesioner dan masingmasing KAP menerima 15 kuesioner. 
Dari 150 kuesioner yang disebarkan, hanya 83 kuesioner yang kembali dan yang digunakan 
sebagai acuan untuk mengolah data. 
 
 
 
 
 
 
 

Akuntabilitas 

Kompetensi 

Independesi 

Kualitas Audit 
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4. HASIL PENELITIAN 
Hasil Pengujian Uji Asumsi Klasik   
Uji Normalitas  
Uji Normalitas merupakan suatu alat uji yang digunakan untuk menguji apakah dari variabel-
variabel yang digunakan dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk 
mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal, dapat diuji dengan metode Kolmogorov 
Smirnov maupun pendekatan grafik.Menurut Santoso, (2011 : 214) dasar pengambilan 
keputusan, yaitu sebagai beikut :  
1) Nilai Probabilitas > 0,05, maka hal ini berarti bahwa data tersebut berdistribusi normal  
2) Nilai Probabilitas < 0,05, maka hal ini berarti bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. 

Berdasarkan hasil Uji Normalitas dengan alat bantu komputer yang menggunakan Program 
SPSS. 10.0 diperoleh hasil : 

 
Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa besarnya nilai Asymp sig (2-tailed) sebesar 
0,856 > 0,05, hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka dapat disimpulkan 
bahwa data tersebut berdistribusi normal dan dapat digunakan dalam penelitian. 
 
Multikolinieritas  
Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya 
korelasi antar variabel bebas. Menurut Santoso, (2011 : 206) deteksi tidak adanya 
Multikolinieritas adalah: a. Mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 5 b. Mempunyai angka 
tolerance mendekati 1. Berdasarkan hasil Uji Multikolinieritas dengan alat bantu komputer yang 
menggunakan Program SPSS. 10.0. diperoleh hasil : 
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Berdasarkan pada tabel. di atas dapat diketahui bahwa besarnya nilai Variance Influence Factor 
(VIF) pada seluruh variabel baik X1, X2 X3 lebih kecil dari 5, dan sesuai dengan ketentuan yang 
telah ditetapkan maka hal ini berarti dalam persamaan regresi tidak ditemukan adanya korelasi 
antar variabel bebas atau bisa disebut juga dengan bebas dari Multikolinieritas, sehingga variabel 
tersebut dapat digunakan dalam penelitian. 
 
Heteroskedastisitas  
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2012 : 69). 
Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya heteroskedastisitas dapat diuji dengan alat uji “rank 
spearman”. Berdasarkan hasil Uji Heteroskedastisitas dengan alat bantu komputer yang 
menggunakan Program SPSS. 10.0. diperoleh hasil, yaitu dapat diketahui bahwa besarnya nilai 
probabilitas (Sig (2 – tailed)) pada seluruh variabel bebas baik X1, X2 dan X3 lebih kecil dari 
0,05, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka hal ini berarti dalam model regresi 
tidak terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya atau 
bisa disebut juga dengan bebas dari Heteroskedastisitas. 
 
Pengujian Secara Parsial 
Uji Parsial Pengaruh Kompetensi  terhadap Kualitas Audit  
Dengan menggunakan tingkat signifikasi α = 5% dapat dilihat hasil perhitungan program SPSS 
10.0 diperoleh tingkat signifikansi kompetensi sebesar 0,010 (lebih kecil dari α =0,050). Dengan 
demikian pengaruh kompetansi terhadap kualitas audit secara parsial adalah signifikan. Hal ini 
menunjukkan dengan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh auditor akan menunjang kualitas 
audit yang mereka hasilkan. Semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki auditor maka 
semakin tinggi pula tingkat kualitas audit yang mereka hasilkan.  
 
Uji Parsial Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit 
 Dengan menggunakan tingkat signifikasi α = 5% dapat dilihat hasil perhitungan program SPSS 
10.0 diperoleh tingkat signifikansi independensi sebesar 0,015 (lebih kecil dari  α =0,050). 
Dengan demikian pengaruh independensi terhadap kualitas audit secara parsial adalah signifikan. 
 
Uji Parsial Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit  
Dengan menggunakan tingkat signifikasi  α = 5% dapat dilihat hasil perhitungan program SPSS 
10.0 diperoleh tingkat signifikansi akuntabilitas sebesar 0,019 (lebih kecil dari α =0,050). Dengan 
demikian pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit secara parsial adalah signifikan. Hal ini 
mengindikasikan bahwa, tingkat kecermatan yang tinggi dalam memeriksa laporan yang akan 
diaudit, serta mengerjakan tugas audit seoptimal mungkin dengan penuh tanggungjawab akan 
menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas. 
 
Pembahasan 
Pada saat melakukan uji statistik parsial untuk variabel kompetensi adalah diperoleh tingkat 
signifikansi kompetensi sebesar 0,010 (lebih kecil dari α=0,050). Dengan demikian pengaruh 
kompetansi terhadap kualitas audit secara parsial adalah signifikan. Hal ini menunjukkan dengan 
tingkat kemampuan yang dimiliki oleh auditor akan menunjang kualitas audit yang mereka 
hasilkan. Semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula 
tingkat kualitas audit yang mereka hasilkan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 
dilakukan oleh Libby dan Libby (2009), Aston (2011), Choo dan Trootman 2011), dalam 
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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 

155-156



Mayangsari (2013) bahwa pengalaman dan pengetahuan merupakan faktor penting yang 
berkaitan dengan pemberian opini audit, di mana dalam penelitian ini hal tersebut termasuk 
dalam risiko audit sebagai indikator pada kualitas audit. 
Pada saat melakukan uji statistik parsial untuk variabel kompetensi adalah diperoleh tingkat 
signifikansi kompetensi sebesar 0,010 (lebih kecil dari α =0,050). Dengan demikian pengaruh 
kompetansi terhadap kualitas audit secara parsial adalah signifikan. Hal ini menunjukkan dengan 
tingkat kemampuan yang dimiliki oleh auditor akan menunjang kualitas audit yang mereka 
hasilkan. Semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula 
tingkat kualitas audit yang mereka hasilkan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 
dilakukan oleh Libby dan Libby (2009), Aston (2011), Choo dan Trootman (2011), dalam 
Mayangsari (2013) bahwa pengalaman dan pengetahuan merupakan faktor penting yang 
berkaitan dengan pemberian opini audit, di mana dalam penelitin ini hal tersebut termasuk dalam 
risiko audit sebagai indikator pada kualitas audit. 
 
 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan  
Variabel akuntabilitas, kompetensi dan independensi secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
kualitas audit  adalah signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa naik turunnya kualitas audit 
dipengaruhi oleh tingkat akuntabilitas ,kompetensi dan independensi yang dimiliki oleh auditor. 
Tingkat koefsiein determinasi R square (R2) menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi dari 
akuntabilitas, kompetensi, dan independensi secara bersama-sama mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap kualitas audit tetapi tidak terlalu besar.Dari hasil uji t diketahui bahwa 
masing-masing variabel akuntabilitas, kompetensi, independensi dan mempunyai pengaruh 
positif dan  signifikan terhadap kualitas audit.Melihat dari hasil koefisien determinasi parsial 
dapat disimpulkan bahwa  variabel yang mempunyai pengaruh yang dominan adalah kompetensi 
karena mempunyai koefisien determinasi parsialnya paling besar. Hal ini mengindikasikan bahwa 
kemampuan dan keterampilan yang ditunjang dengan pengalaman yang dimiliki auditor 
merupakan dasar yang dibutuhkan seorang auditor dalam proses audit.  
 
Saran  
Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak memiliki keterbatasan, maka berikut saran 
yang dapat diberikan oleh penulis:   
Mengingat kompentensi merupakan variabel yang dominan dalam mempengaruhi kualitas audit, 
hendaknya auditor terus-menerus menambah kemampuannya dalam pemahaman proses 
akuntansi, proses audit yaitu Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) maupun aturan lain yang 
berlaku di Indonesia.  
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat motivasi mahasiswa dalam pembelajaran melalui daring 
atau online di tengah pandemi Covid-19, sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran secara daring 
atau online yang selama ini dilaksanakan. Secara detil penelitian ini mempunyai sasaran melihat 
pengaruh pembelajaran daring dengan media online terhadap motivasi mahasiswa sekaligas 
melihat dampak tidak langsungnya terhadap kepuasan belajar. Metode analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling (SEM) dengan bantuan aplikasi SPSS 
dan AMOS untuk pengujian hipotesis. Responden yang digunakan sebanyak 90 mahasiswa 
STIEBP program studi Manajemen dan Akuntansi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
Pembelajaran daring dengan menggunakan media online berpengaruh secara signifikan dan positif 
terhadap Motivasi belajar, Pembelajaran daring tidak berpengaruh terhadap kepuasan belajar, 
namun Motivasi belajar berpengaruh terhadap Kepuasan, Pembelajaran daring berpengaruh secara 
signifikan secara tidak langsung terhadap Kepuasan belajar melalui Motivasi belajar. 

Kata Kunci: Penggunaan media pembelajaran secara daring, Motivasi belajar di masa pandemik 
Covid-19, Kepuasan belajar di masa pandemik Covid-19. 

 

1. PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Pendidikan merupakan indikator kemajuan suatu peradaban. Memajukan Indonesia berarti 
memajukan pendidikan yang diselenggarakan, agar manusia nya berkualitas secara pemikiran dan 
karakter. Itulah kenapa salah satu yang menjadi pilar IPM, Indeks Pembangunan Manusia adalah 
sisi pendidikan.  
Dalam dunia manajemen kita akan menemukan Motivasi dan Kepuasan. Motivasi merupakan 
sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi manusia untuk mencapai keinginannya (Zainal et al, 
2018:607). Sedangkan Kepuasan merupakan perasaan senang atau kecewa yang muncul karena 
membandingkan kinerja terhadap harapan yang diinginkan (Kotler dan Keller, 2009: 138-139). 
Motivasi inilah yang selalu mengiringi aktivitas manusia, dua hal ini sangat mempengaruhi adanya 
kegiatan manusia, apakah positif atau sebaliknya, menjadi baik atau sebaliknya, bahkan dalam 
kondisi yang sulit. 
Merebaknya COVID-19 berdampak pada seluruh aspek aktivitas manusia secara global mulai dari 
pendidikan, penelitian, olahraga, hiburan, transportasi, ibadah, arisan/interaksi, ekonomi, bisnis, 
dan politik. Memang, seluruh dunia dalam kesusahan akibat ancaman COVID-19, dan sektor 
pendidikan menjadi salah satu yang paling terpukul oleh wabah Coronavirus (Onyema et al, 2020). 
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Penutupan sekolah ini dan aktivitas masyarakat ini tentu bertujuan untuk mencegah penyebaran 
lebih luas penyebaran covid-19.  
Sejak Februari 2020 dampak sistematis pandemi Covid-19 mulai dirasakan masyarakat, terutama 
saat diberlakukan lockdown atau pembatasan aktivitas masyarakat. Masyarakat diminta untuk 
Work From Home dan tentu semua aktivitas belajar juga berlaku Study From Home (SFH). 
Terlebih dengan adanya pengetatan aktivitas masyarakat dengan PPKM (Perberlakukan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di bulan Juli 2021 karena tingginya mortalitas karena Covid-
19, masyarakat dan aktivitas belajar mengajar yang sempat direncanakan untuk belajar tatap muka 
secara terbatas menjadi tertunda dan melakukan kembali pembelajaran secara daring. 
Di Indonesia sendiri pemberhentian aktivitas belajar mengajar secara tatap muka dan berganti ke 
pola daring atau online berjalan sejak bulan Februari 2020. Dengan dikeluarkannya 

1. Surat Edaran Mendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease 
(Covid-19) di satuan Pendidikan 

2. Peraturan pemerintah No. 21 Tahun 2020, tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar 
dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 

3. Peraturan Kemendikbud No.33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan 
Pendidikan Aman Bencana. 

Sesuai regulasi pemerintah di atas, maka seluruh lembaga pendidikan diharuskan melakukan 
proses belajar mengajar secara daring atau online. Serentak sejak Maret 2020, kegiatan 
perkuliahan beralih dari tatap muka ke metode pembelajaran online atau daring.  
 
Perubahan pola belajar ini banyak menemukan kendala dalam adaptasinya. Beberapa pengajar dan 
peserta didik perlu menambah skilnya dalam menggunakan perangkat teknologi untuk proses 
belajar daring. Tidak sedikit pengajar yang merasa gaptek atau gagap teknologi, sehingga kondisi 
ini memaksa mereka untuk menguasai teknis pelaksanaan pembelajaran daring atau online dengan 
lebih baik. Baik belajar mengoperasikan video converence seperti zoom dan atau google meet, 
google class room dan lain-lain. 
 
Pada tataran teknis banyak pengajar menggunakan berbagai sarana pembelajaran secara 
bersamaan, seperti selain menggunakan sarana video converence seperti Zoom atau Googlemeet 
untuk tatap muka secara virtual, juga menggunaan platform mesenger seperti WhatsApp untuk 
komunikasi dan share materi, karena dirasakan sangat familiar dan mudah penggunaannya. Hal 
ini seperti dinyatakan Gunawan et al (2020) bahwa sebagian besar dosen mengadakan 
pembelajaran dan diskusi menggunakan aplikasi social media seperti WhatsApp. Penyampaian 
materi pembelajaran berupa file atau pesan pendek, paling banyak disampaikan dengan WhatsApp 
dan atau social media lainnya. Berbagai platform yang  tersedia digunakan  untuk  membantu  
memfasilitasi  pembelajaran seperti  sebagai  media  penyampaian  materi,  asesmen,  ataupun  
untuk  sekedar  mengumpulkan tugas 
Kendala  yang  paling  sering  muncul  selama pelaksanaan pembelajaran online yaitu keterbatasan 
akses internet oleh dosen dan mahasiswa calon  guru. Di antara masalah yang dihadapi adalah 
bukan hanya akses teknologi, namun secara ril tidak setiap peserta didik memiliki teknologi, 
waktu, motivasi, dan dukungan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam pendidikan jarak jauh 
tersebut (Dubey, 2020). Menurut Alawamleh (2020), siswa masih lebih suka kelas offline daripada 
kelas online karena banyak kendala yang mereka hadapi saat mengikuti kelas online, seperti 
kurangnya motivasi, pemahaman materi, penurunan tingkat komunikasi antara siswa dan mereka 
instruktur dan perasaan terisolasi mereka yang disebabkan oleh kelas online. Hasil riset Chiu 
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(2021) menunjukkan bahwa strategi dukungan digital (untuk online) akan lebih baik untuk 
memenuhi kebutuhan siswa, bahwa semua kebutuhan tersebut merupakan prediktor untuk level 
keterlibatan, dan dukungan keterkaitan itu menjadi sangat penting. 
 
Bahasoan (2020), menyatakan sistem pembelajaran online yang dilakukan pada masa pandemi 
COVID-19 efektif dan tidak efisien. Efektif dilaksanakan karena kondisi lah yang memaksa kuliah 
online dan tidak efisien karena biaya yang dikeluarkan menjadi lebih banyak jika dibandingkan 
dengan kuliah offline. 
Namun Mukhtar K, et al, (2020) menyatakan keuntungan pembelajaran jarak jauh diantaranya 
kenyamanan, aksesibilitas, sedangkan keterbatasannya melibatkan inefisiensi dan kesulitan dalam 
menjaga integritas akademik. Rekomendasinya adalah untuk melatih fakultas menggunakan 
modalitas online dan mengembangkan rencana pelajaran dengan pengurangan beban kognitif dan 
peningkatan interaktivitas.  
 
Permasalahan teknis terkait penyesuaian operasional belajar daring tidak menjadi masalah ketika 
motivasi terjaga. Karena motivasi menjadi invisible kekuatan yang mendorong seseorang 
bertingkah laku untuk mencapai yang diinginkan (Zainal, 2018:607). Hasil penelitian pun 
demikian, banyak temuan yang menyatakan bahwa lingkungan di perguruan tinggi menekankan 
motivasi kepada mahasiswa untuk melanjutkan studi nya (Kember, 2016). Motivasi merupakan 
energi yang menstimulasi perubahan pada diri manusia. Ketika seseorang mempunyai tujuan maka 
dia akan berupaya keras, bertekad meraih apa yang menjadi tujuannya (Djaramah, 2002). Inilah 
mengapa motivasi menjadi salah satu kunci keberhasilan pembelajaran secara daring sekalipun. 
 
Di sisi lain bahwa Pendidikan online menawarkan berbagai manfaat bagi pelajar (Lee and Martin, 
2017). Praktek pembelajaran daring membutuhkan perhatian yang lebih dan motivasi dianggap 
sebagai faktor penting untuk keberhasilan belajar termasuk dalam lingkungan belajar daring, 
sehingga perlunya mempertimbangkan kembali motivasi belajar di lingkungan belajar yang 
pemanfaatan teknologi (Harandi, 2015) 
Selanjutnya, alasan mengapa motivasi merupakan pertimbangan penting dalam konteks 
pengajaran dan pembelajaran online ini perlu dieksplorasi, dalam konteks pendidikan tinggi; di 
antara yang perlu dilakukan adalah pengenalan pembelajaran online bersama sesuai definisinya, 
diskusi tentang konsep pembelajaran online dasar dan pendekatan pedagogis kontemporer yang 
digunakan dalam lingkungan pembelajaran online, melihat secara luas pembelajaran sebagai 
proses konstruksi pengetahuan dan meningkatkan peran teknologi digital dalam proses tersebut 
(Harnett, 2016). 
 
Selain motivasi, faktor kepuasan belajar menempati posisi vital dalam mengukur kualitas suatu 
institusi pendidikan untuk nantinya dapat diminati oleh masyarakat. Kepuasan yang digambarkan 
sebagai rasa senang atau kecewa ini akan mempengarusi sikap dan tingkah laku seseorang. Jika 
usahanya gagal tidak seperti ekspektasi, maka akan terjadi ketidakpuasan. Kotler dan Keller (2009) 
pakar manajemen pemasaran menggambarkan: bila kinerja gagal menenuhi harapan atau 
ekspektasi maka pelanggan akan kecewa atau tidak puas, dan bila kinerja sesuai dengan ekspektasi, 
maka pelanggan akan merasa sangat puas dan senang. Dalam dunia pendidikan juga tidak jauh 
beda karena para peserta didik ini sama posisi sebagai pelanggan. Bila civitas academica baik 
sebagai lembaga atau outputnya (sistem, program dll) sesuai dengan yang diharapkan peserta 
didik, maka akan muncul kepuasan dan rasa senang bahkan bangga.  
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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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Baber (2020) menyatakan peneliti, pendidik, dan profesional lain sangat ingin mengetahui apakah 
e-learning atau pembelajaran daring mampu memberikan hasil dan akademik yang lebih baik 
prestasi jika dibandingkan dengan pembelajaran tradisional atau tatap muka, jawabannya hanya 
dapat ditemukan dengan memeriksa kepuasan dan motivasi siswa. 
 
Perumusan Masalah 
Dari latar belakang di atas maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh pembelajaran daring terhadap motivasi belajar mahasiswa 
2. Apakah ada pengaruh pembelajaran daring terhadap kepuasan belajar mahasiswa 
3. Apakah ada pengaruh motivasi belajar mahasiswa terhadap kepuasan belajar 
4. Apakah ada pengaruh pembelajaran dari secara tidak langsung terhadap kepuasan belajar 

melalu motivasi belajar 
 
Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Kontribusi Teori, hasil penelitian ini menjadi bagian hasanah teori baru tentang motivasi 
dan keluasan belajar dalam pembelajaran daring di masa pandemic Covid-19 

2. Kontribusi Praktik, hasil penelitian ini menjadi bahan pengembangan model pembelajaran 
secara daring dan referensi ilmiah pembelajaran.  

3. Kontribusi Kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan sekaligus evaluasi, saran 
dan masukan untuk segenap civitas academica untuk rekomendai kebijakan baru dalam 
pengelolaan sistem pembelajaran dengan lebih baik dalam rangka meningkatkan kualitas 
pendidikan. 
 

 
2. LANDASAN TEORI, KONSEP PENELITIAN, DAN HIPOTESIS 

Pembelajaran Daring dan Penggunaan Media Online 
Proses pembelajaran daring (dalam jaringan) atau online adalah proses belajar mengajar jarak jauh 
dengan menggunakan media online video converence seperti yang menghubungkan pengajar 
dengan peserta didik secara virtual dengan menggunakan jaringan internet. Beberapa aplikasi 
video converence kelas online ini seperti Zoom, GoogleMeet, Skype, Cisco WebEx, Edmodo, 
Schology dan lain-lain. Kemudian didukung media belajar yang lain seperti aplikasi: WhatApp 
Group, Google Class Room, Youtube, dan atau software yang khusus dirancang untuk 
pembelajaran jarak jauh, seperti Learning Managemen System (LMS). 
 
Gonzalez-Gomez, D., Jeong, J. S., & Rodríguez, D.A. (2016) menyatakan sebagian besar siswa 
merasakan manfaat yang besar pada pembelajaran daring dari video pelajaran yang diberikan tidak 
hanya meningkatkan prestasi pencapaikan tujuan pembelajaran tetapi juga untuk melibatkan 
mereka secara lebih efektif selama pembelajaran. 
 
Motivasi Belajar 
Motivasi siswa terbagi menjadi dua jenis: motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Seorang siswa 
akan termotivasi secara intrinsik ketika dia termotivasi dari dalam dirinya sendiri, belajar karena 
dorongan kuat dari dalam dirinya atau karena merasa butuh dengan ilmu pengetahuan, mereka 
melibatkan diri mereka dalam belajar dari minat atau hal yang unik, kepuasan, atau untuk mencapai 
tujuan ilmiah dan pribadi mereka sendiri. Sedangkan motivasi Ekstrinsik adalah motivasi yang 
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muncul karena faktor atau dorongan dari luar, seperti belajar giat karena akan mendapatkan hadiah 
dan lain lain. 
 
Di antara beberapa faktor yang menjadi ciri adanya motivasi belajar adalah a) semangat dan 
keinginan kuat untuk sukses, b) belajar dengan giat, c) mempunyai cita-cita dan harapan sukses d) 
mendapatkan reward dan semangat selama pembelajaran, e) lingkungan belajar yang kondusif. 
(Mulyaningsih, 2014; Saputra et al, 2018, ) 
 
Perilaku manusia itu disebabkan oleh adanya motivasi dalam dirinya. Sebagaimana diungkapkan 
Perry and Hamm (2017) bahwa kesimpulan tentang kepribadian yang timbul dari sebab-akibat 
berpikir dapat digambarkan dalam atribusi urutan jalur sebagai berikut: hasil (event) → atribusi 
kausal → kognisi (inferensi kepribadian) → pengaruh → motivasi → perilaku. Dan juga Setiawan 
S., dan Mulyapradana, A. (2018) menyatakan hal yang senada bahwa motivasi itu mendorong 
manusia untuk menimbulkan, mengarahkan dan mengorganisir tingkah laku. 
 
Motivasi akan memberikan dorongan untuk tindakan menuju arah yang diinginkan, baik fisik 
maupun mental, oleh karena itu aktivitas menjadi bagian yang sangat penting dalam motivasi (Lee 
& Martin, 2017) 
 
Dalam dunia pendidikan motivasi belajar menjadi hal yang sangat penting. Harnett (2016) 
menyatakan bahwa motivasi merupakan pertimbangan penting dalam konteks pengajaran dan 
pembelajaran online. Bedasar pada self-determination theory (SDT) – teori motivasi intrinsik-
ekstrinsik – secara khusus, kontinum motivasi manusia menguraikan berbagai jenis motivasi 
ekstrinsik dan konsep psikologis yang mendasari otonomi, kompetensi dan keterkaitan dalam 
cakupan teori tersebuut. Design pedagogis dirasa cukup bila ada pemenuhan kebutuhan psikologis 
dalam belajar, sehingga siswa akan termotivasi secara aktif terlibat dalam mengerjakan tugas-tugas 
belajar (Hsu et al., 2019). 
 
Indikator motivasi di antaranya adalah; tekun, ulet menghadapi kesulitan, mempunyai minat 
terhadap masalah, senang belajar sendiri atau mandiri, cepat bosan dengan tugas rutin, dapat 
mempertahankan pendapat, tidak mudah menyerah dalam keyakinan serta senang mencari dan 
memecahkan masalah. (Sardiman, 2011). Sementara menurut Uno (2009), boahwa motivasi 
belajar terdiri dari hasrat dan keinginan berhasil, kebutuhan dalam belajar, cita-cita, penghargaan 
atau reward belajar, kegiatan belajar yang menarik, dan lingkungan yang kondusif.  
 
Hasil penelitian Baber (2020) menemukan bahwa faktor-interaksi di kelas, motivasi siswa, struktur 
kursus, pengetahuan instruktur atau pengajar, dan fasilitasi-secara positif mempengaruhi hasil 
belajar yang dirasakan dan kepuasan siswa. Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hasil 
belajar yang dirasakan siswa dan kepuasan siswa. 
 
Sebagian besar strategi pembelajaran yang diharapkan efektif di lingkungan online adalah sama 
dengan kelas tatap muka di kelas termasuk menggunakan multiple pedagogi dan suberdaya 
pembelajaran yang ditujukan untuk peserta didik yang berbeda dalam kebutuhan belajarnya, 
kehadiran yang intens dari pengajar, kualitas interaksi antara dosen dan mahasiswa, daya dukung 
akademik di luar kelas, serta keterikatan dengan kelas. (Lockman, 2020) 
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Kepuasan Belajar 
Menurut Zainal et al (2018), faktor-faktor yang umunya digunakan untuk mengukur kepuasan 
kerja adalah a) pekerjaan, b) adanya supervisi, c) adanya organisasi dan menajemen,  e) ada 
peluang untuk maju, f) kompensasi dan insentif g) kondisi pekerjaa. Dalam dunia pembelajaran, 
faktor-faktor tersebut dimodifikasi menjadi a) usaha mengerjakan tugas belajar, b) Pembelajaran 
dari dosen, c) manajemen pembelajaran yang diterapkan, d) evaluasi tentang materi dan tugas, e) 
kesempatan mengembangkan potensi diri, f) ada apresiasi baik semangat, nilai atau respon, g) 
suasana belajar menyenangkan, h) teman kuliah menyenangkan. 
 
Dalam kepuasan belajar, pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan pembelajaran yang dirasakan 
oleh siswa. Oleh karena itu, kepuasan belajar dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi perasaan 
puas karena terpenuhinya harapan dari sebuah kegiatan pembelajaran yang dialami oleh pelajar. 
Wu, et.al (2015) juga menyebutkan bahwa teori tentang kepuasan belajar (learning satisfactory 
theory) merupakan sebuah teori yang dikembangkan dari teori kepuasan pelanggan/konsumen 
(customer satisfaction theory) oleh Cardozo (1965). 
Kepuasan belajar merupakan tingkat kepuasan siswa terhadap proses pembelajaran dan hasil yang 
didapatkan dari proses tersebut. Di tingkat perguruan tinggi, seorang mahasiswa merupakan 
pelanggan dari suatu produk pendidikan dimana mereka memiliki hak untuk berinvestasi di suatu 
jurusan pada institusi pendidikan yang disukai, selanjutnya dibuktikan juga bahwa kualitas 
pembelajaran yang dilaksanakan oleh seorang guru mampu meningkatkan kepuasan belajar siswa. 
Dalam penelitiannya, kualitas pembelajaran yang dimaksud mempunyai 3 komponen utama yaitu; 
kemampuan pendidikan, penguasaan topic serta semangat dan sikap dalam pembelajaran.  
Kualitas pembelajaran yang dikelola oleh pengajar berpengaruh secara signifikan terhadap 
kepuasan belajar peserta didik, begitu pula dengan kinerja akademik mahasiswa akan dipengaruhi 
oleh kualitas mengajar dosen. Selanjutnya kepuasan mahasiswa ini akan mempengaruhi kinerja 
akademiknya, dan memiliki pengaruh mediasi terhadap hubungan antara kualitas pengajaran guru 
dan kinerja akademik siswa (Ko dan Chung, 2014). 
 
Dalam sebuah kelas online, keterlibatan mahasiswa menjadi mediasi adanya pengaruh interaksi 
pembelajaran dan kehadiran pengajar terhadap kepuasan mahasiswa. Kehadiran pengajar 
berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan peserta didik. Semakin sering hadir akan 
semakin terlibat dalam interaksi dengan mahasiswa dan mahasiswa akan semakin puas. 
Di sisi lain struktur dan organisasi pembelajaran pun terbukti berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap kepuasan belajar, dimana semakin baik pengaturan struktur dan organisasi 
pembelajaran yang direncanakan dan diaplikasikan oleh pengajar, semakin meningkat pula 
kepuasan belajar yang dirasakan oleh siswa. (Gray dan DiLoreto, 2016) 
 
Tingkat kepuasan siswa juga sangat dipengaruhi oleh pendekatan guru atau dosen terhadap 
profesinya sebagai pengajar dan seberapa baik mempersiapkan diri sebelum menyampaikan 
perkuliahan. Semakin baik atau serius pendidik menyiapkan dan mengelola penyampaian ilmunya 
dalam perkuliahan, maka akan semakin meningkatkan kepuasan mahasiswa. Demikian juga 
dengan fasilitas dan layanan perkuliahan, jika tersedia dalam jumlah yang cukup dan baik maka 
akan semakin baik tingkat kepuasan mahasiswa dan mereka akan lebih senang dan bahagian dalam 
belajar. Hubungan peserta didik dan pengajar, pengalaman yang diberikan, fasilitas dan pelayanan 
kampus serta fasilitas pendukung mahasiswa dan kesiapan guru berkontribusi pada kepuasan 
mahasiswa di lembaga pendidikan level perguruan tinggi (Siming, et.al., 2015)  
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Kualitas pembelajaran terdiri dari dua aspek yaitu masukan pembelajaran (instructional input) dan 
keluaran pembelajaran (instructional output). Masukan pembelajaran contohnya peserta didik, 
materi perkuliahan, dosen, dan proses pembelajaran itu sendiri. Sementara keluaran pembelajaran 
contohnya hasil pembelajaran, hasil nilai kemampuan siswa, atau penentuan minat siswa. 
Penelitian tentang dampak masukan instruksional dan institusional kepada siswa menghasilkan 
data yang beragam, tetapi sebagian besar peneliti menemukan bahwa peningkatan masukan 
instruksional akan berdampak kepada hasil yang lebih baik. Kualitas instruksional dalam 
pembelajaran online dan pengembangan keilmuan akan berdampak pada kepuasan siswa. Faktor 
utama kepuasan yang pernah disurvey adalah kualitas pembelajaran yang sangat baik. Sembilan 
puluh sembilan persen siswa yang melaporkan bahwa para dosen mereka melakukan pekerjaan 
yang sangat baik untuk mencapai tujuan perkuliahan, menciptakan pembelajaran yang efektif , dan 
mengkomunikasikan ide-ide dalam pembelajaran. (Brown dan Kurzweil, 2018) 
 
Konsep Penelitian 
Kerangka pemikiran penelitian ini disajikan dalam Gambar 1 berikut: 
 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
 

 
 
 
Hipothesis 
Hipothesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah 

 H1. Pembelajaran daring dengan menggunakan media online berpengaruh terhadap 
motivasi belajar 

 H2. Pembelajaran daring dengan menggunakan media online berpengarh terdapat 
kepuasan belajar 

 H3. Motivasi belajar beroengaruh terhadap kepuasan belajar 
 H4. Pembelajaran daring dengan menggunakan media online secara tidak langsung 

berpengaruh terhadap kepuasan belajar melalui motivasi belajar 
 
 

METODE PENELITIAN 
Sampel dan Populasi 
Penelitian ini menggunakan 90 responden dengan purposive sampling; dengan kriteria mahasiswa 
STIEBP program studi Manajemen dan Akutansi, yang menggunakan media online google meet 
dan atau Zoom dan Google Class Room. 
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Instrumen Penelitian 
Penelitian ini mempunyai satu variabel laten eksogen (Pembelajaran daring dengan media online), 
satu variabel laten endogen (Kepuasan Belajar) dan Motivasi belajar sebagai intervening variabel. 
Instrumen yang digunakan dalam pengukuran masing masing variabel seperti tabel berikut: 
 

Tabel 1. Variabel dan Instrumen Penelitian 
Variabel Instrumen 

Pembelajaran daring 
(Elearning) (U) 

 Menggunakan Media Online (U1) 
 Menggunakan WAG, Zoom atau Googlemeet (U2) 

Motivasi Belajar 
(Motivasi) (M) 

 Mempunyai semangat dan keinginan kuat untuk sukses dalam 
belajar walau dalam masa pandemic Covid-19 (M1) 

 Perlu belajar lebih giat dalam pembelajaran daring selama 
pandemic (M2) 

 Mempunyai cita-cita dan harapan sukses (M3) 
 Mendapatkan reward (nilai dan motivasi) selama 

pembelajaran daring (M4) 
 Lingkungan kondusif dalam belajar daring (M5) 

Kepuasan Belajar 
(Kepuasan) (P) 

 Berusaha mengerjakan tugas-tugas yang diberikan (P1) 
 Pengajar memberikan materi dengan baik selama 

pembelajaran daring (P2) 
 Ada manajemen pembelajaran yang diterapkan (mencari 

materi, presentasi & tugas kelompok) (P3) 
 Ada evaluasi terhadap tugas, materi pembelajaran (P4) 
 Ada kesempatan mengembangkan potensi diri (Berbicara dan 

Menulis) (P5) 
 Ada apresiasi yang diberikan (motivasi, nilai atau respon) 

(P6) 
 Suasana belajar daring dikelola dengan menyenangkan (P7) 
 Teman kuliah menyenangkan (P8) 

 Sumber: Data diolah 
 
 
Analisis Penelitian 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Uji Validitas dan Uji Reliabilitas yang 
digunakan untuk pengujian observasi yakni menguji kuisioner yang dijalankan dalam penelitian 
ini valid dan reliabel atau tidak. Begitu juga digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas 
hasil secara keseluruhan. Kemudian Uji Statistik Deskriptif; untuk melihat gambaran deskripsi 
dari data, Uji Goodness Of Fit (GOF); untuk melihat apakah model yang digunakan dalam 
penelitian ini fit atau tidak, dan Uji Hipothesis; digunakan untuk menguji hipotesisi penelitian. Uji 
analisis hipotesis menggunakan metode SEM (Structural Equation Modeling) dan aplikasi 
pengujian yang digunakan adalah software SPSS ver.22 dan AMOS ver.22. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Gambaran Umum Responden 
Secara umum responden dapat dipaparkan seperti Gambar 2 berikut: 
 

Gambar 2: Responden sesuai Gender dan Kelompok Usia 

 
   Sumber: Data Primer, diolah 
 
 

Gambar 3: Responden sesuai Kondisi Belajar dan Ketersediaan Quota Internet 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    Sumber: Data Primer, diolah 
 
Responden di dominasi Laki-laki sebanyak 57% dan sebagian besar responden adalah Generasi Z 
atau mereka yang berumur 18-25 tahun. Sebagian besar responden dalam status kuliah sambil 
bekerja yakni sebanyak 66% sedangkan yang hanya fokus kuliah sebanyak 34%. Sebanyak 52% 
responden mencukupi sendiki kebutuhan pulsa quota untuk kuliah daring dan yang mendapatkan 
bantuan pulsa quota dari pemerintah hanya 14%. 
 
Statistik Deskriptif 
Dari data responden yang diperoleh menghasilkan statistik deskriptif sebagai berikut: 
Dari data hasil SPSS dalam Tabel 2. Tabel 3. dan 4 menunjukkan nilai mean di atas 4, artinya 
sebagian besar responden menyatakan (dalamm skala) setuju dalam peryataan yang ditanyakan 
kepada responden. Dan nilai standar deviasi yang kecil (lebih kecil dari nilai mean); ini berarti 
bahwa data yang dihasilkan tidak beragam dan cenderung mendekati rata-rata, artinya sebaran data 
dalam kondisi yang baik. 
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PENDAHULUAN  

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

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Tabel 2. Statistik Deskriptif dari Variable Pembelajaran Daring (U)       
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

U1 90 1.00 5.00 4.2333 1.02825 

U2 90 1.00 5.00 4.5111 .76796 

Valid N (listwise) 90     
    Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS  

 
Tabel 3. Statistik Deskriptif dari Variable Motivasi Belajar Daring (M) 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

M1 90 1.00 5.00 4.1556 1.02673 

M2 90 3.00 5.00 4.3889 .72970 

M3 90 3.00 5.00 4.6222 .66329 

M4 90 1.00 5.00 4.1111 .91730 

M5 90 1.00 5.00 3.6222 1.18585 

Valid N (listwise) 90     

       Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS  
 

Tabel 4. Statistik Deskriptif dari Variable Kepuasan Belajar Daring (P) 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

P1 90 3.00 5.00 4.5333 .65686 

P2 90 1.00 5.00 4.0667 .92165 

P3 90 2.00 5.00 4.1667 .78253 

P4 90 1.00 5.00 4.1444 .86844 

P5 90 2.00 5.00 4.1444 .84216 

P6 90 2.00 5.00 4.1556 .79197 

P7 90 2.00 5.00 3.8667 .97381 

P8 90 1.00 5.00 4.0444 1.09042 

Valid N (listwise) 90     

    Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS  

 
 
Uji Validitas dan Reliabilitas 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas data primer dipaparkan dalam tabel berikut: 

Tabel 5. Hasil Uji Validitas & Reliabilitas Variabel 
No Variabel Output Nilai: 

Pearson 
Correlation 

Output 
Nilai: 

Sig 

Output Nilai: 
Cronbach’s Alpha Based On 

Standardized Items 
1. Pembelajaran Daring (Elearning) 

(U) 
  0.814 

 U1 0.947 0.000 
 U2 0.902 0.000 
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No Variabel Output Nilai: 
Pearson 

Correlation 

Output 
Nilai: 

Sig 

Output Nilai: 
Cronbach’s Alpha Based On 

Standardized Items 
2. Motivasi Belajar (Motivasi) (M))   0.828 
 M1 0.817 0.000 
 M2 0.846 0.000 
 M3 0.674 0.000 
 M4 0.754 0.000 
 M5 0.811 0.000 

5. Kepuasan Belajar (Kepuasan) (P)    0.883 
 P1 0.548 0.000 
 P2 0.821 0.000 
 P3 0.829 0.000 
 P4 0.772 0.000 
 P5 0.783 0.000 
 P6 0.797 0.000 
 P7 0.796 0.000 
 P8 0.625 0.000 

         Sumber: Hasil data primer, diolah SPSS 

Dari tabel diatas menunjukkan semua parameter atau indiaktor mempunyai angka Pearson 
Correlation diatas 0.5 ini dan nilai Sig nya kecil dibawah sig penelitian (0.05) sehingga dapat 
dikatakan bahwa semua variabel dan indikator penelitian ini valid. Nilai Cronbach’s Alpha dari 
semua variable juga menunjukkan di atas 0.6, ini menandakan bahwa semua variabel tersebut 
reliabel.  
 
Uji Goodness Of Fit (Kesesuaian Model) 
Setelah data kita olah dengan AMOS seperti diagram path pada Gambar 4 dan 5, akan diperoleh 
hasil analisis yang kita rancang. 
 

Gambar 4. Diagram jalur pada AMOS dari penelitian 

 
                         Sumber; data diolah dengan AMOS    
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Gambar 4. Diagram Jalur pada AMOS dari penelitian setelah modifikasi 

 
                       Sumber; data diolah dengan AMOS 
 
Beberapa indeks kelayakan model yang diukur dalam penelitian ini adalah mencakup Absolut Fit 
Measures (di antaranya: chi-square, DF, P-Value, CMIN/DF, GFI, RMSEA), Incremental Fit 
Measures (di antaranya: AGFI, NFI, NNFI/TLI, CFI, IFI) dan Parsimonious Fit Measures (salah 
satunya PGFI) (Riadi, 2018: 113-114), seperti yang dipaparkan dalam Tabel 6.  
 

Tabel 6. Hasil Pengujian Model Fit 
No. GOF Index Nilai Standard Hasil Uji Penilaian Model 
1 CMIN  93.061 - 
2 DF  68 - 
3 P-value Diharapkan kecil 0.024 Good Fit 
4 CMIN/DF ≤ 2 atau ≤ 5 1.369 Good Fit 
5 GFI 0 s.d 1,  ≥ 0.9 good fit 0.886 Marginal fit  
6 AGFI 0 s.d 1,  ≥ 0.9 good fit 0.799 Poor fit 
7 RMSEA 0.05 – 0.08, good Fit 0.064 Good Fit 
8 NFI 0 s.d 1,  ≥ 0.9 good fit 0.900 Good fit 
9 NNFI / TLI 0 s.d 1,  ≥ 0.9 good fit 0.953 Good fit 

10 CFI 0 s.d 1,  ≥ 0.97 good fit 0.970 Good fit 
11 IFI 0 s.d 1,  ≥ 0.9 good fit 0.971 Good fit 
12 PGFI 0 s.d 1,  ≥ 0.5 good fit 0.502 Poor fit 

          Sumber: data diolah 

Dari keseluruhan indeks Goodness Of Fit yang diukur di atas menunjukkan bahwa model yang 
dipakai dalam penelitian ini adalah fit secara keseluruhan. 

 
Uji Hipotesis 
Hasil uji hipotesis dengan AMOS dipaparkan seperti dalam Tabel 7 berikut: 
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Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis 

Alur Pengaruh Variabel Estimate S.E. C.R. P 
Motivasi <--- Elearing 0.662 0.109 6.077 0.000 
Kepuasan <--- Elearing - 0.034 0.051 - 0.664 0.507 
Kepuasan <--- Motivasi 0.330 0.095 3.484 0.000 

         Sumber: Data primer (diolah) 
 
H1. Pembelajaran daring dengan menggunakan media online berpengaruh terhadap motivasi 
belajar 
Dalam tabel hasil uji di atas menunjukkan bahwa Pembelajaran daring (Elearning) terhadap 
Motivasi menunjukkan nilai P; 0.000 yakni lebih kecil dari 0.05 dan nilai C.R nya 6.077 yakni 
lenih besar dari 1.96, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pembelajaran daring berpengaruh secara 
significan dan positif terhadap motivasi belajar mahasiswa. 

 
H2. Pembelajaran daring dengan menggunakan media online berpengarh terdapat kepuasan belajar 
Dalam baris kedua tabel di atas menunjukkan nilai estimasi untuk Pembelajaran daring terhadap 
kepuasan adalah minus (-0.034) nilai C.R juga minus (-0.664) dan nilai P nya lebih besar dari 0.05, 
dengan demikian dapat dijelaskan bahwa Pembelajaran daring tidak berpengaruh langsung secara 
signifikan terhadap Kepuasan. 
 
H3. Motivasi belajar berpengaruh terhadap kepuasan belajar 
Dan di baris terakhir tabel di atas menunjukkan Motivasi terhadap Kepuasan mempunyai nilai 
estimasi positif, nilai C.R lebih besar dari 1.96 dan nilai P nya lebih kecil dari 0.05 (yaitu 0.000), 
hal ini menunjukkan bahwa Motivasi berpengaruh langsung secara signifikan terhadap Kepuasan. 
 
Untuk hipotesis keempat adalah melihat pengaruh secara tidak langsung Pembelajaran daring 
terhadap Kepuasan melalui Motivasi. Hasil hipotesis ini ditampilkan dalam Tabel 8. berikut 

 
Tabel 8. Pengaruh Antar Variabel Secara Tidak Langsung 

Hubungan Antar Variabel Thit Ttab Simpulan Indirect Effect 
Elearning  Motivasi  Kepuasan 2.986 1.988 Signifikan 0.521 

   Sumber: Data primer (diolah) 
 

H4. Pembelajaran daring dengan menggunakan media online secara tidak langsung berpengaruh 
terhadap kepuasan belajar melalui motivasi belajar 
Dalam aplikasi AMOS tidak menunjukkan hasil hubungan ini, sehingga kita bisa menghitungnya 
menggunakan rumus Sobel, untuk mendapatkan nilai Thitung. Dari menggunakan nilai estimasi 
dan nilai standar error (S.E) pada Tabel 7. pada hubungan Pembelajaran daring (Elearning) 
terhadap Motivasi dan Motivasi terhadap Kepuasan, kemudian diolah dengan Sobel Test diperoleh 
nilai Thitung 2.986 (seperti pada Tabel 8) dan untuk 90 sampel dengan nilai signifikansi 0.05 
diperoleh nilai Ttabel: 1.988, di mana Thitung lebih besar daripada Ttabel, maka dapat dijelaskan 
bahwa pengaruh tidak langsung Pembelajaran daring terhadap kepuasan melalui Motivasi sebagai 
intervening variabel adalah signifikan, serta besar pengaruh tidak langsung nya sebesar 52% (nilai 
indirect effect). 
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Pembahasan 
Pembelajaran daring atau online memberikan pengaruh yang signifikan terhadap motivasi belajar 
mahasiswa. Hasil ini sejalan dengan penelitaian yang dilakukan Harandi (2015), Gonzalez-Gomez 
(2016), Harnett (2016), Hakim dan Mulyapradana (2020), Lockman (2020). 
Di masa pandemi Covid-19 ini, semua sektor kehidupan mengalami kesulitan, namun kondisi ini 
memaksa setiap individu untuk menghadapinya dan mencari solusi yang balik baik untuk 
kehidupan tentu disesuaikan dengan dukungan sumberdaya masing-masing. Ini menjadi tantangan 
tersendiri untuk tidak menyerah dengan kondisi. Fitriyani (2020), menyatakan bahwa kekurangan-
kekurangan dalam pembelajaran daring itu akan ditemukan, namun tidak ada pilihan lain kecuali 
mengoptimalkan pembelajaran daring, dalam kondisi darurat pandemic Covid-19 ini transfer 
pengetahuan dari dosen ke mahasiswa dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi. 
Lingkungan pembelajaran daring atau online akan selalu menuntut penyesuaian. Penyesuaian 
dalam Metode dan materi pembelajaran yang selaras, untuk program pembelajaran tatap muka 
ataupun online menjadi faktor yang menentukan dalam keberhasilan pembelajaran (Pilington, 
2018). 
Sebagaimana dalam teori motivasi sendiri bahwa setiap manusia akan tergantung dengan motivasi 
yang dimiliki, kehidupan akan berjalan menuju motivasinya. Perry and Hamm (2017) menyatakan 
bahwa motivasi akan mengarahkan kepada perilaku. Motivasi adalah sikap yang mendorong 
manusia pada keinginannya (Zainal, 2018). Kehidupan akan selalu berkelindan dengan masalah 
yang dihadapi, hanya perlu menyematkan motivasi positif dalam diri, sehingga ketika benturan 
masalah terjadi menyandarkan kembali kepada motivasi positif tersebut menjadi pilihan dan 
solusi-solusi ditengah kesulitan akan terbuka, walaupun hanya sebuah rasa optimis dan kuat di 
masa pandemik. 
 
Pembelajaran daring dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap kepuasan pembelajaran. 
Hasil ini tidak sejalan dengan Hakim dan Mulyapradana (2020), Insani dan Panday (2020),  namun 
sejalan dengan penelitian Komarudin (2021), Priyastuti dan Suhadi (2020). Hal ini bisa saja terjadi 
mengingat kondisi atau parameter yang digunakan dalam penelitian berbeda. 
Dalam kasus penelitian ini menjadi relevan karena bagaimanapun kondisi pembelajaran secara 
daring ini tidak seoptimal pembelajaran tatap muka, mahasiswa akan merasakan pola belajar yang 
tidak seperti biasanya saat belajar di kelas. Sehingga memunculkan respon yang tidak senang tidak 
nyaman, repot dan ribet dengan teknologi, tidak fokus yang semua itu menunjukkan gambaran 
tidak puas dengan pembelajaran pola daring tersebut. 
 
Motivasi belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan belajar mahasiswa. Hasil 
ini sejalan dengan penelitian Hakim dan Mulyapradana (2020), Insani dan Panday (2020).   
Dengan demikian segenap upaya pembelajaran yang dilakukan untuk memacu motivasi akan 
berdampak kepada kepuasan mahasiswa. Hal ini semakin kuat ketika melihat pengaruh tidak 
langsung dari pembelajaran online ini terhadap kepuasan ternyata berdampak signifikan melalui 
variabel motivasi. Memotivasi mahasiswa melalui pembelajaran daring adalah kunci mewujudkan 
kepuasan belajar. 
 
Dengan demikian yang perlu dibangun oleh para pengajar dalam pembelajaran secara daring atau 
online adalah bagaimana mambangun motivasi mahasiswa, berkomunikasi efektif, intens dalam 
diskusi. Seperti Alawamleh, (2020) bahwa instruktur harus berkomunikasi dengan siswa dengan 
semua sarana komunikasi formal maupun nor formal  (pesan instan obrolan online grup) secara 
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paralel dengan saluran formal (platform online, email). Lee and Martin (2017) memandang bahwa 
para pengajar online perlu berkreasi menyajikan pilihan-pilihan pengayaan dengan diskusi dengan 
mendalam dengan menggunakan data-data untuk mendukung yang relevan pada  pembelajaran 
online.    
 
 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut: 

1. Pembelajaran daring dengan menggunakan media online berpengaruh signifikan dan 
positif terhadap motivasi belajar mahasiswa 

2. Pembelajaran daring dengan menggunakan media online tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap kepuasan belajar. 

3. Motovasi belajar berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan belajar 
4. Pembelajaran daring dengan menggunakan media online berdampak signifikan secara 

tidak langsung terhadap kepuasan belajar mahasiswa melalui motivasi belajar. 
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Keterbatasan 
Penelitian ini dengan keterbatasan variabel yang diteliti, dan perlu dikembangkan dengan variabel-
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Saran 
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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 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 
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LATAR BELAKANG  
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dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
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investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to analyze factors that determine use on system quality, 

information quality and user satisfaction; user satisfaction on system quality and  information 
quality; and analyze net benefit on system quality, information quality, use and user satisfaction. 
This study employs structural equation model (SEM) by applying modified DeLone and McLean 
(1992; 2003; 2004) model.  

This study analyzes data from questionnaires obtained from 38 respondents with 
various industrial background in Indonesia. In this paper we introduce the original as well as 
updated DeLone and McLean Model of Information Systems Success. The original model has six 
interrelated dimensions of success: System Quality, Information Quality, Use, User Satisfaction, 
Individual Impact, and Organizational Impact.  

The dimensions of Service Quality and Intention to Use were added into the updated 
model and the original dimensions of Individual and Organizational Impact were combined into 
one new dimension, Net Benefits. We also present five examples of applying or testing the model 
together with concrete success measures of IS. We believe that IS success model provides a good 
framework for identifying and developing different measures. IS success model might provide a 
practical way to evaluate, for example, user satisfaction and impacts of that satisfaction on the 
use of information systems  

 
Keywords: System quality, information quality, use, user satisfaction, Individual Impact, and 

Organizational Impact, net benefit. 
 
 

PENDAHULUAN 
Seddon et al. (1999) memperkirakan bahwa total pengeluaran tahunan di seluruh dunia 

pada teknologi informasi (TI) mungkin melebihi $ satu triliun per tahun dan tumbuh sekitar 10% 
per tahun. Pada saat yang sama, sistem informasi melingkupi hampir semua aspek kehidupan 
manusia. Mengingat investasi yang tinggi di bidang TI dan keberhasilan investasi dan kualitas 
sistem yang dikembangkan adalah hal penting untuk penelitian dan praktek.  

DeLone dan McLean (2002) mengidentifikasi hanya enam belas studi empiris secara 
eksplisit menguji beberapa model asli Model DeLone-McLean. Di antara mereka Seddon dan 
Kiew (1994), dengan menghapus penggunaan sistem dan mengganti kegunaan. Dalam pandangan 
kami dirasakan kegunaan mencerminkan lebih dampak individual (Rai et al., 2002), yaitu 
dampak dari sistem pada kinerja pengguna dari / pekerjaannya. Ide dari makalah ini adalah untuk 
menguji model DeLone-McLean. Leidner (1998) melaporkan uji parsial dari model dalam kasus 
Sistem Informasi Eksekutif, dan Rai et al. (2002) menguji model DeLone-McLean (1992) dan 
model Seddon (1997), melaporkan dukungan yang wajar untuk keduanya. 

Penelitian ini menguji keberhasilan pengembangan Sistem Informasi dengan 
menggunakan model Delone dan Mclean dengan data primer menggunakan metode survey 
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dengan variabel peneltian System quality, information quality, use, user satisfaction, net benefit. 
Analisis atas data penelitian dilakukan dengan menggunakan structural equation model (SEM) 
dengan software SmartPLS3. 

 
1. TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA 

Model Keberhasilan Sistem Informasi DeLone dan McLean 
DeLone dan McLean (1992) melakukan tinjauan ekstensif atas literatur IS success. 

Mereka menemukan bahwa keberhasilan dari IS dapat diwakili oleh: karakteristik kualitas IS itu 
sendiri (system quality); kualitas output IS (information quality); konsumsi dari output dari IS 
(use); pengguna IS menanggapi IS (user satisfaction); efek dari IS pada perilaku pengguna 
(individual impact); dan efek dari IS pada kinerja organisasi (organizational impact). Delone dan 
McLean mengusulkan Model IS success dengan membuat dua kontribusi penting untuk 
memahami IS success. (1). menyediakan skema untuk mengkategorikan banyaknya ukuran IS 
success yang telah digunakan dalam literatur. (2). menunjukkan model temporal dan saling 
ketergantungan kausal antar kategori. 

 

 
Gambar1 - DeLone and McLean IS Success Model (1992) 

 
Model yang diusulkan ini merefleksi ketergantungan dari enam pengukuran kesuksesan 

sistem informasi. Keenam elemen atau faktor atau komponen atau pengukuran dari model ini 
adalah: (1). Kualitas system (system quality), (2). Kualitas informasi (information quality), (3). 
Penggunaan (use), (4). Kepuasan pemakai (user satisfaction), (5). Dampak individual (individual 
impact), dan (6). Dampak organisasional (organizational impact). Model kesuksesan ini 
didasarkan pada proses dan hubungan kausal dari dimensi-dimensi di model. Model ini tidak 
mengukur ke enam dimensi pengukuran kesuksesan sistem informasi secara independen tetapi 
mengukurnya secara keseluruhan satu mempengaruhi yang lainnya. 

Pertimbangan proses berargumentasi bahwa suatu sistem terdiri dari beberapa proses, 
yaitu satu proses mengikuti proses yang lainnya. Berbeda dengan model proses, model kausal 
(model causal) atau disebut juga dengan model varian (variance model) berusaha untuk 
menjelaskan kovarian (covariance) dari elemen-elemen model untuk menentukan apakah 
variansi dari satu elemen dapat dijelaskan oleh variansi dari elemen-elemen lainnya atau dengan 
kata lain untuk menentukan apakah terjadi hubungan kausal diantara mereka. Model kausal ini 
menunjukkan bagaimana arah hubungan satu elemen dengan elemen lain apakah menyebabkan 
lebih besar (mempunyai pengaruh positif) atau lebih kecil (mempunyai pengaruh negatif). 

Dari model proses dan kausal ini, maka dapat dijelaskan bahwa kualitas sistem (system 
quality) dan kualitas informasi (information quality) secara mandiri dan bersama-sama 
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mempengaruhi baik penggunaan (use) dan kepuasan pemakai (user satisfaction). Besarnya 
penggunaan (use) dapat mempengaruhi kepuasan pemakai (user satisfaction) secara positif atau 
negatif. Penggunaan (use) dan kepuasan pemakai (user satisfaction) mempengaruhi dampak 
individual (individual impact) dan selanjutnya mempengaruhi dampak organisasional 
(organizational impact). 

Seddon (1997) menyatakan bahwa model DeLone-McLean adalah ambigu dalam arti 
bahwa salah satu komponen itu, memiliki tiga makna potensial (Tabel 1). Kesimpulannya adalah 
bahwa hanya Arti 1 dibenarkan dalam keberatan yang tercantum di kolom kedua dari Tabel 1. 
Semua kritik tampaknya dipertanyakan. Kritiknya terhadap Makna 2 dan 3 mengacu pada 
perbedaan antara varian model dan model proses (Mohr, 1982). Jelas bahwa meskipun IS 
digunakan sebagai proses menyebabkan dampak individu dan dampak organisasi, tidak perlu 
menganggapnya sebagai kejadian diskrit yang dinyatakan (use vs non-use), seperti yang tersirat 
oleh teori proses (Mohr, 1982). Makalah ini menafsirkan sebagai jumlah penggunaan, yang dapat 
dianggap sebagai salah satu ukuran keberhasilan IS. 

DeLone dan McLean (1992) mencirikan dampak individual sebagai "indikasi bahwa 
sistem informasi telah memberikan pengguna lebih memahami konteks keputusan, telah 
meningkatkan keputusannya membuat produktivitas, telah menghasilkan perubahan aktivitas 
pengguna, atau telah mengubah persepsi pembuat keputusan tentang pentingnya atau kegunaan 
dari dalam pembentukan sistem. Seddon (1997) menafsirkan dampak individual berarti 
keuntungan yang diperoleh individu dari penggunaan. Meskipun DeLone dan McLean (1992) 
dan Seddon (1997) secara implisit mengandaikan dampak individu bermanfaat bagi pengguna, 
makalah ini menafsirkan dampak individual sebagai unit analisis dari penerima dampaknya.  

Mengukur efektivitas suatu sistem informasi ternyata tidak semudah yang dibayangkan. 
Alter (1999) berargumentasi bahwa pengukuran efektivitas suatu sistem informasi belum tentu 
mengukur efektivitas suatu sistem informasi itu sendiri. Alasannya adalah karena suatu sistem 
informasi tidak dapat dilepaskan dengan sistem kerja yang didukungnya. Pengukuran efektivitas 
sistem informasi dapat tercampur dengan efektivitas kerjanya dan pengamat yang menilai sistem 
ini dapat menilai sistem informasi dan sistem kerja dengan tumpang tindih dengan hasil evaluasi 
yang berbeda. 

Suatu sistem kerja adalah suatu sistem yang mana partisipasi-partisipasi manusia dengan 
mesin-mesin melakukan suatu proses bisnis menggunakan informasi, teknologi, dan sumber-
sumber lainnya untuk memproduksi produk-produk dan atau jasa-jasa untuk pelanggan-
pelanggan internal atau eksternal. Dengan definisi ini, perangkat lunak, komputer-komputer, dan 
bentuk-bentuk teknikal lainnya adalah teknologi yang digunakan oleh sistem kerja, tetapi mereka 
bukan sistem yang dimaksudkan. 

Sedangkan sistem informasi adalah suatu tipe khusus dari sistem kerja yang fungsi 
khusus dari sistem kerja yang fungsi internalnya terbatas pada pemrosesan informasi dan 
melakukan enam tipe operasi: menangkap (capturing), mentransmisikan (transmitting), 
menyimpan (storing), mengambil (retrieving), memanipulasi (manipulating), dan menampilkan 
(displaying) informasi. Sistem-sistem informasi dan sistem-sistem kerja yang didukungnya 
semakin menjadi kembar siam terkait. Menurut Alter (1999) mengabaikan sistem-sistem kerja 
yang didukungnya, sistem-sistem informasi tidak akan mempunyai arti. 

Menanggapi kritik Seddon (1997) bahwa proses dan kausal adalah dua konsep yang 
berbeda dan membingungkan untuk digabungkan. DeLone & McLean (2003) kemudian 
membuat model kesuksesan sistem informasi D&M (D&M Information Success Model) dipicu 
oleh suatu proses pembuatan informasi dan dampak dari penggunaan sistem informasinya. 
DeLone & McLean mendasarkan modelnya pada model proses yang terdiri dari tiga komponen 
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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 
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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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proses, yaitu: (1). Pembuatan dari suatu sistem informasi, (2). Penggunaan sistem informasi 
tersebut, dan (3). Konsekuensi atau dampak dari penggunaan system. Masing-masing dari 
proses-proses ini diperlukan (necessary), tetapi masih belum cukup (not sufficient) untuk suatu 
kondisi supaya dapat memberikan hasil (outcome). 

Telah banyak perubahan peran sistem informasi selama 10 tahun sejak DeLone & 
McLean pertama kali dikenalkan. Dengan mengkaji lebih dari 100 artikel yang dipublikasikan di 
jurnal-jurnal sistem informasi terkenal seperti Information System research, Journal of 
Management Information Systems, dan MIS Quarterly sejak tahun 1993, DeLone & McLean 
(2003) memperbaiki modelnya dan mengusulkan model yang sudah dimukhtakhirkan terutama 
untuk digunakan di e-commerce yang merupakan aplikasi yang belum banyak muncul di model 
awal. 

Dari kontribusi-kontribusi penelitian-penelitian sebelumnya dan akibat perubahan-
perubahan dari peran dan penanganan sistem informasi yang telah berkembang, DeLone & 
McLean (2003) memperbarui modelnya dan menyebutnya sebagai model kesuksesan sistem 
informasi D&M yang diperbarui (updated D&M IS Success model). Hal-hal yang diperbarui ini 
adalah: (1). Menambah dimensi kualitas pelayanan (service quality) sebagai tambahan dari 
dimensi-dimensi kualitas yang sudah ada, yaitu kualitas sistem (system quality) dan kualitas 
informasi (information quality). (2). Menggabungkan dampak individual (individual impact) dan 
dampak organisasional (organizational impact) menjadi satu variabel yaitu manfaat-manfaat 
bersih (net benefits). Alasan terjadinya penggabungan adalah dampak dari sistem informasi yang 
dipandang sudah meningkat tidak hanya dampaknya pada pemakai individual dan organisasi saja, 
tetapi dampaknya sudah ke grup pemakai, ke antar organisasi, konsumer, pemasok, sosial bahkan 
ke negara. Tujuan penggabungan ini adalah untuk menjaga model tetap sederhana (parsimony). 
(3). Menambahkan dimensi minat memakai (intention to use) sebagai alternatif dari dimensi 
pemakaian (use). DeLone & McLean (2003) mengusulkan pengukuran alternatif, yaitu minat 
memakai (intention to use). Minat memakai adalah suatu sikap (attitude), sedang pemakaian 
(use) adalah suatu perilaku (behavior). DeLone & McLean (2003) juga berargumentasi dengan 
mengganti pemakaian (use) memecahkan masalah yang dikritik oleh Seddon (1997) tentang 
model proses lawan model kausal. 

Dengan adanya beberapa penambahan variabel pada model, maka model DeLone & 
McLean yang telah diperbarui (2003) nampak sebagai berikut: 

 
Gambar 2. Updated DeLone and McLean Model 2003 

 
Setahun kemudian, pada tahun 2004, DeLone dan McLean menerbitkan sebuah artikel 

sebagai tindak lanjut untuk mempergaharui model. Artikel tersebut mengambil dan dibangun 
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berdasarkan upaya mereka untuk menerapkan model 2003 diperbarui untuk bidang E-commerce. 
Artikel ini lebih lanjut mengeksplorasi masing-masing dari dimensi IS sukses, sebagaimana telah 
dipelajari dalam literatur sebelumnya, dan bagaimana mereka menerapkan model untuk dua 
contoh kasus tertentu. (DeLone dan McLean 2004) 

Menurut DeLone dan McLean, model dalam penggunaan e-commerce, terutama 
kehendak penggunaan sistem dapat menyebabkan pengguna kepuasan. Dengan demikian, 
kepuasan pengguna mengacu pada dampak, perasaan, atau reaksi yang didapatkan pengguna 
ketika berinteraksi atau telah berinteraksi dengan sistem E-commerce. Jika pelanggan tidak 
memanfaatkan sistem, ia tidak dapat puas atau tidak puas. Harus ada interaksi dengan sistem 
untuk benar-benar membentuk perasaan terhadap sistem. Hal Ini jelas bahwa penggunaan system 
adalah pada tingkat individu dan berbicara tentang pelanggan sebagai pengguna sistem. 
Kepuasan pengguna dalam lingkungan E-commerce menjadi ukuran yang mengacu ke tingkat 
individu daripada tingkat organisasi. Selain itu, karena kepuasan pelanggan adalah pengukuran 
tingkat individu tersebut dan itu tergantung begitu banyak pada sikap pelanggan dan perbedaan 
individu, Reichheld dan Schefter mengusulkan E-loyalitas sebagai pengganti 
untuk mengukur kepuasan pelanggan (Reichheld dan Schefter 2000). 

Akhirnya, net benefit di lingkungan E-commerce dapat diposisikan tergantung pada 
tingkat pendidikan. Kita bisa belajar net benefit pada tingkat individu, di mana pelanggan bisa 
mendapatkan keuntungan dari sistem dalam hal peningkatan informasi, harga yang lebih rendah, 
kemudahan pembelian, dll. Kita bisa belajar net benefit pada tingkat organisasi, di mana langkah-
langkah organisasi dasar seperti pertumbuhan basis pelanggan, penjualan, keuntungan, pangsa 
pasar, atau produktivitas (Barua et al 2001;. Griffith dan Krampf 1998; Peppers dan Rogers 
1997; Teo dan Too 2000) dapat dipasangkan dengan E-commerce langkah-langkah organisasi 
seperti jangkauan global, loyalitas, kesadaran merek, akuisisi pelanggan, dan rasio pembelian 
(Demers dan Lev 2001; Gonsalves et al 1999;. Parthasarathy dan Bhattacherjee 1998). 

 

 
Gambar 3 – Updated DLML Model of IS Success (DeLone and McLean 2004) 
 
McGill (2003) menerapkan model DeLone dan McLean untuk mempelajari pengguna 

aplikasi, memeliti empat hubungan antara berbagai dimensi IS sukses ditemukan signifikan: 
Information Quality  User Satisfaction, System Quality  User Satisfaction, User Satisfaction 
 Intended Use, dan User Satisfaction  Individual impact. Sisa hubungan ditemukan tidak 
signifikan. Paradoks ini diulang oleh penelitian lain yang berusaha untuk mem-validasi model; 
beberapa penelitian menemukan makna di mana orang lain tidak (Au et al 2002;. Grover et al 
1996;. Zviran dan Elric 2003). 
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Kualitas Sistem 
Riset pengukuran kesuksesan sistem infromasi (SI) dilakukan pertama kali oleh DeLone 

and McLean (1992). Mereka berpendapat bahwa suatu sistem dapat disebut sukses apabila sistem 
tersebut dapat memberikan manfaat bagi seseorang, bukan disebabkan oleh sistem tersebut dapat 
diterima oleh seseorang dan dapat diaplikasikan ke dalam dunia kerja si pemakai. Alasannya, 
sistem yang digunakan oleh seseorang di dalam dunia kerja ternyata tidak menghasilkan manfaat 
apapun atas kinerja yang dihasilkan dengan menggunakan sistem tersebut. DeLone and McLean 
(1992) menciptakan suatu model untuk mengukur kesuksesan suatu sistem dengan cara 
mengukur manfaat yang diterima oleh pengguna sistem. Rancangan model sistem kesuksesan ini 
mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Perbaikan model tersebut dimulai dari perbaikan alur 
hubungan antar variabel hingga instrumen pengukur setiap variabel.  

Schaup (2009), Sedera and Chan (2004), dan Livari (2005) mengargumentasikan bahwa 
terdapat hubungan positif antara kualitas sistem dan kesediaan untuk menggunakan. Penelitian 
lain mengisyaratkan bahwa hubungan positif antara mudah menggunakan persepsian dan 
pemakaian sistem dengan pengukur jumlah aplikasi yang berbeda, jumlah tugas bisnis yang 
didukung komputer, durasi, dan frekuensi pengguna pada level organisasi mendukung kesediaan 
untuk menggunakan (Igbaria, 1997, dan Suh, 1994). Penelitian ini menginvestigasi sehubungan 
dengan hal tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  
H1a:  Kualitas SI berpengaruh positif terhadap kesediaan para pengguna untuk selalu 

menggunakan kembali  
Iivari (2005), dan Gelderman (1998) menguji kemampuan sebuah sistem informasi 

manajemen dalam hal kualitas sistem dan menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara 
kualitas sistem dan kepuasan pengguna. Pada sistem knowledge management, kualitas sistem 
juga menunjukkan terdapat hubungan positif terhadap kepuasan para pengguna. Kualitas sistem 
biasanya diukur dengan realibilitas dan waktu download. Beberapa penelitian yang menguji 
kualitas SI juga menunjukkan hasil yang kuat antara kualitas sistem dan kepuasan pengguna 
dengan menggunakan berbagai pengukuran dan sistem informasi yang berbeda (Seddon and Yip, 
1992; Kulkarni, 2006; Devaraj et al., 2002; Hsieh and Wang, 2007; Wu and Wang, 2006; 
Halawi, 2007; Kim, 2002 and Palmer, 2002). Penelitian ini menginvestigasi sehubungan dengan 
hal tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  
H1b:   Kualitas SI berpengaruh positif terhadap kepuasan para pengguna SI 
H1c:   Kualitas SI berpengaruh positif terhadap Net Benefit para pengguna SI 
 
Kualitas Informasi 

Schaup et al. (2009) berpendapat bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi merupakan 
elemenelemen untuk memprediksi kepuasan. Kualitas informasi didefinisikan sebagai derajat 
hasil informasi dari SI yang akurat, relevan, lengkap, dan dalam format yang diperlukan oleh 
pengguna. Theo et al. (2008) berpendapat bahwa kualitas informasi adalah penilaian orang-orang 
kepada informasi atas website yang akurat, valid, tepat waktu. Pada konteks penelitian ini, 
konsultan pajak selalu membutuhkan informasi yang paling baru dan dapat dipercaya 
kebenarannya. Informasi yang dihasilkan oleh website menjadi dasar konsultan pajak untuk 
melakukan pekerjaannya. Rai et al. (2002) dan Halawi et al., (2007) mengargumentasikan bahwa 
kualitas informasi memiliki hubungan positif terhadap kesediaan untuk menggunakan. 
Membasiskan pada konsep knowledge management, bahwa kualitas informasi memiliki 
hubungan positif terhadap kesediaan untuk menggunakan. Pada level organisasi, beberapa studi 
juga menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara kualitas informasi dan kemauan 
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untuk menggunakan SI (Livari, 2005; Wu and Wang, 2006; Kim et al., 2002; Fitzgerald and 
Russo, 2005; dan Palmer, 2002). Oleh karena itu, penelitian berhipotesis sebagai berikut:  
H2a:  Kualitas informasi SI berpengaruh positif terhadap kesediaan para pengguna untuk 

selalu menggunakan. 
Theo et al. (2008) menunjukkan terdapat hubungan positif antara kualitas informasi 

terhadap kepuasan pengguna yang selanjutnya untuk selalu menggunakan e-goverment. Inferensi 
atas penelitian tersebut berpendapat bahwa isi situs web harus berkaitan, lengkap, relevan, mudah 
untuk difahami, dan aman apabila para pembayar memulai transaksi melalui internet dan tetap 
kembali menggunakan situs tersebut. Hasilnya, apabila SI memuaskan para pengguna, maka 
mereka bersedia untuk menggunakannya lagi. Pada level organisasi, terdapat beberapa studi yang 
menguji hubungan antara kualitas sistem dan kepuasan pengguna. Akibat dari banyak pengujian 
itu maka, sulit untuk menggambarkan beberapa kesimpulan atas hubungan ini. Sebuah studi 
menunjukkan bahwa kemampuan sistem informasi executive memiliki hubungan yang positif 
terhadap kepuasan menggunakan (Benard and Satir (1993). Berdasarkan argumentasi di atas 
maka, penelitian ini menyatakan hipotesis sebagai berikut:  
H2b:  Kualitas informasi SI berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna SI. 
H2c:  Kualitas informasi SI berpengaruh positif terhadap Net Benefit pengguna SI. 
 
Penggunaan Sistem 

McGill et al. (2003), Burton-Jones and Straub (2006), Halawi et al. (2007), dan Yuthas 
and Young (1998) mengidentifiasi terdapat hubungan positif antara niat untuk menggunakan dan 
manfaat bersih yang diukur oleh perbaikan kinerja tugas. Goodhue and Thomson (1995) menguji 
kembali dan menyimpulkan hal yang sama. Sehubungan dengan hal tersebut, hipotesis ini dapat 
diargumentasikan sebagai berikut:  
H3a:  Penggunaan SI berpengaruh positif terhadap Net Benefit.  
 
Kepuasan Pengguna 

Geldermen (1998) menginvestigasi frekuensi dan durasi para pengguna sebagai proksi 
kesediaan untuk menggunakan terhadap kepuasan pengguna. Halawi (2007) mengidentifikasi 
terdapat hubungan positif antara niat untuk menggunakan dan kepuasan pengguna. Seddon and 
Kiew (1996) dan Chiu et al. (2007), mengidentifikasi terdapat hubungan yang positif antara 
menggunakan dan kepuasan pengguna dalam konteks e-learning. Jika pengguna memperoleh 
kepuasan atas SI, maka terdapat kecenderungan bahwa pengguna akan menggunakan terus SI 
tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, hipotesis ini dapat diargumentasikan sebagai berikut:  
H4a:  Penggunaan SI berpengaruh positif terhadap Penggunaan SI. 

Bailey and Pearson (1983), Livari (2005), dan Gelderman (1998) merumuskan hubungan 
positif antara kepuasan pengguna dan manfaat sistem. Kepuasan pengguna berhubungan dengan 
kinerja berdasarkan manfaat bersih yang dapat dipetik oleh para pengguna. Manfaatnya dapat 
berwujud dalam kemanfaatan individual maupun organisasional. Apabila para pengguna yang 
menggunakan SI merasa mendapatkan manfaat/benefit, maka kepuasan mereka mendorong untuk 
memperoleh manfaat yang lebih tinggi lagi. Sehubungan dengan hal tersebut, hipotesis ini dapat 
diargumentasikan sebagai berikut:  
H4b:  Kepuasan pengguna SI berpengaruh positif terhadap Net Benefit. 
 
Net Benefit 

Secara historis, net benefit mengacu pada setiap dan semua hasil-hasil IS yang 
memberikan manfaat bagi individu, organisasi, atau bahkan pasar. Sangat sulit untuk secara 

 
 
 

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN         
[Vol. 21 No. 1 Agustus 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 
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 

181-192



akurat menargetkan ukuran tunggal net benefit. Dalam lingkungan E-commerce, peneliti 
mencoba belajar bagaimana upaya peningkatan kualitas terkait dengan langkah-langkah yang 
berbeda dari kinerja seperti pendapatan bersih, pertumbuhan pelanggan, dan penjualan (Sousa 
dan Voss, 2002). Idenya, adalah bahwa dengan meningkatkan kualitas barang dan jasa akan 
mengurangi biaya, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan akhirnya menyebabkan hasil keuangan 
yang lebih baik. Beberapa studi telah menawarkan dukungan untuk hubungan positif antara 
peningkatan kualitas dan peningkatan hasil kinerja perusahaan (Buzzell dan Gale 1987; Fornell 
1992; Ittner dan Larcker 1998; Kordupleski et al 1993; Nelson et al 1992). 

Net benefit di lingkungan E-commerce dapat diposisikan tergantung pada tingkat 
pendidikan. Net benefit pada tingkat individu, di mana pelanggan bisa mendapatkan keuntungan 
dari sistem dalam hal peningkatan informasi, harga yang lebih rendah, kemudahan pembelian, 
dll. Kita bisa belajar net benefit pada tingkat organisasi, di mana langkah-langkah organisasi 
dasar seperti pertumbuhan basis pelanggan, penjualan, keuntungan, pangsa pasar, atau 
produktivitas (Barua et al 2001;. Griffith dan Krampf 1998; Peppers dan Rogers 1997; Teo dan 
Too 2000) dapat dipasangkan dengan E-commerce langkah-langkah organisasi seperti jangkauan 
global, loyalitas, kesadaran merek, akuisisi pelanggan, dan rasio pembelian (Demers dan Lev 
2001; Gonsalves et al 1999;. Parthasarathy dan Bhattacherjee 1998) 

Akhirnya, untuk mengukur keuntungan bersih pada tingkat organisasi, penjualan tahunan, 
peningkatan penjualan, dan tingkat pertumbuhan adalah ukuran yang dapat digunakan untuk 
mengoperasionalkan konstruk (Peppers dan Rogers 1997; Teo dan Too 2000). Net benefit dalam 
penelitian ini diuji dengan menggunakan beberapa variabel laten: Improved decision-making, 
Improve job performance, Increase productivity, Increase effectiveness on job, Easier undertake 
task, dan Useful in job 

 
2. METODOLOGI PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 
Populasi penelitian ini adalah semua individu yang menggunakan paket program aplikasi 

(software) akuntansi pada perusahaan di mana responden bekerja di seluruh Indonesia. Metode 
pemilihan sampel adalah dengan metode purposive sampling, yang merupakan metode 
pengambilan sampel dengan didasarkan pada kriteria tertentu (Sekaran, 2003). Kriteria pemilihan 
sampel responden adalah mereka bekerja menggunakan software akuntansi minimal satu jenis 
software selama paling tidak satu tahun. Besarnya sampel ditentukan berdasarkan jumlah 
responden yang mengembalikan kuesioner. Periode penelitian ini adalah kurun waktu selama 
penyebaran kuesioner sampai dengan ketika kuesioner yang terkumpul sudah memenuhi syarat 
untuk diolah. Untuk pengumpulan data dari kuesioner dalam penelitian ini dilakukan  sekitar dua 
minggu pada bulan Januari 2015.   

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berupa survey melalui kuesioner yang 
dikirim kepada para pengguna paket program aplikasi sistem informasi akuntansi yang bekerja 
pada berbagai jenis perusahaan di Jakarta, Indonesia. Data yang diperoleh dari kuesioner diolah 
dengan menggunakan model persamaan struktural atau structural Equation Modeeling (SEM) 
dengan software SmartPLS3. Terdapat tiga persamaan struktural yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1) Persamaan struktural 1: 
USE =  α0 + α1*SQ + α2*IQ + α3*US + error 

2) Persamaan struktural 2: 
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US =  0 + 1*SQ + 2*IQ + error 
3) Persamaan struktural 3: 

NB =  0 + 1*SQ + 2*IQ + 3*USE + 4*US + error 
Dimana: 
SQ =  System Quality (Kualitas Sistem) 
IQ =  Information Quality (Kualitas Informasi) 
USE =  Use (Penggunaan Sistem Informasi) 
US =  User Satisfaction (Kepuasan Pengguna) 
NB =  Net Benefit (Manfaat) 

Persamaan struktural 1 digunakan untuk menguji H1a, H2a, dan H4a; persamaan 
struktural 2 untuk menguji H1b dan H2b; persamaan struktural 3 untuk menguji H1c, H2c, H3 
dan H4b.  Hasil pengujian diharapkan positif signifikan untuk semua koefisien. 

 
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 
Variabel Laten 

Variabel laten dalam penelitian ini ada 5 terdiri dari System Quality (Kualitas Sistem), 
Information Quality (Kualitas Informasi), Use (Penggunaan Sistem Informasi), User Satisfaction 
(Kepuasan Pengguna), dan Net Benefit (manfaat). Variabel ini diukur dengan 1 dengan 5 skala 
Likert dari sangat tidak setuju sekali sampai sangat setuju. Semakin tinggi skor variabel ini, 
berarti kualitas paket program sistem informasi akuntansi semakin tinggi menurut persepsi 
pemakai.  Semakin rendah skor variabel ini, menunjukkan bahwa kualitas sistem informasi 
akuntansi semakin rendah menurut persepsi pemakai. 

 
1. System Quality (Kualitas Sistem) 

System quality yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kualitas software akuntansi. 
Item-item untuk mengukur variabel ini diadopsi dari kuesioner yang digunakan oleh McGill, 
Hobbs dan Klobas (2003)  merupakan adaptasi dari kuesioner yang dibangun Davis et al (1988).  
Variabel laten ini diukur dengan 7 variabel teramati yaitu: Accesability, Usefulness, Ease of use, 
Ease of learning, Help facility, Reliability, dan Flexibility; dalam  12 pertanyaan. 

 
2. Information Quality (Kualitas Informasi) 

Kualitas informasi merupakan kualitas keluaran (output) yang berupa informasi yang 
dihasilkan oleh sistem informasi yang digunakan (DeLone dan McLean 1992). Kuesioner yang 
digunakan untuk mengukur kualitas informasi ini di adopsi dari kuesioner yang digunakan dalam 
penelitian McGill et al., (2003). Variabel laten ini diukur dengan 4 variabel teramati yaitu: 
Accuracy, Timeliness, Relevance, dan Informativeness; dalam  9 pertanyaan. 

 
3. Use (Penggunaan Sistem Informasi) 

Use (Penggunaan Sistem Informasi) adalah kehendak pengguna untuk selalu sistem 
informasi yang digunakan tersebut (DeLone dan McLean 1992). Kuesioner yang digunakan 
untuk mengukur kualitas informasi ini di adopsi dari kuesioner yang digunakan dalam penelitian 
McGill et al., (2003). Variabel laten ini diukur dengan 6 variabel teramati yaitu: Amount of use, 
Frequency of use, Nature of use, Appropriateness of use, Extent of use dan Purpose of use; dalam  
7 pertanyaan. 
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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 
variabel lain di luar model. 
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4. User Satisfaction (Kepuasan Pengguna) 
Kepuasan pengguna sistem informasi ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan 

pemakai sistem informasi terhadap sistem dan output yang dihasilkan. Kuesioner untuk 
mengukur kepuasan pengguna dalam penelitian ini diadopsi dari kuesioner yang disusun oleh 
Doll dan Torkzadeh (1988). Variabel laten ini diukur dengan 5 variabel teramati yaitu: Content, 
Accuracy, Format, Ease of use dan Timeliness; dalam 11 pertanyaan. 

 
5. Net Benefit (Manfaat) 

Benefit/manfaat pengguna sistem informasi ini digunakan untuk mengukur manfaat yang 
diperoleh pemakai sistem informasi terhadap sistem dan output yang dihasilkan. Kuesioner untuk 
mengukur kepuasan pengguna dalam penelitian ini diadopsi dari kuesioner yang disusun oleh 
Doll dan Torkzadeh (1988). Variabel laten ini diukur dengan 6 variabel teramati yaitu: Improved 
decision-making, Improve job performance, Increase productivity, Increase effectiveness on job, 
Easier undertake task dan Useful in job; dalam 8 pertanyaan. 

 
Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan melalui metode survey. Survey ini dilakukan melalui kuesioner 
yang ditujukan kepada para pengguna paket program aplikasi sistem informasi akuntansi yang 
bekerja pada berbagai jenis perusahaan di Jakarta, Indonesia. Sebelum disebarkan kepada 
responden, terlebih dahulu dilakukan uji pendahuluan (pretest) atas item yang ada dalam 
kuesioner. Pretest ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah kalimat yang terdapat dalam 
kuesioner dapat dipahami oleh responden sehingga dapat mengurangi bias respon. Uji 
pendahuluan ini dilakukan terhadap 10 responden pengguna software akuntansi. Data ini 
kemudian diperbanyak dengan metode bootstrapping agar dapat dioleh dan diuji untuk melihat 
kriteria validitasnya. Kriteria validitas untuk menilai hasil uji pendahuluan ini dilihat dari nilai 
loading factor. Jika nilai loading factor di atas 0.5, hal ini berarti bahwa pertanyaan dalam 
kuesioner dapat dipahami responden sehingga tidak perlu dilakukan revisi.  

Periode penelitian ini adalah kurun waktu selama penyebaran kuesioner sampai dengan 
ketika kuesioner yang terkumpul sudah memenuhi syarat untuk diolah. Untuk pengumpulan data 
dari kuesioner dalam penelitian ini dilakukan sekitar dua minggu pada bulan Januari 2015.   

Dalam menyebarkan kuesioner ini, dilakukan penyebaran kuesioner melalui surat 
elektronik (e-mail) kepada beberapa responden. Kuesioner yang dikirimkan, disertai dengan surat 
pengantar yang berisi petunjuk pengisian dan penjelasan tujuan penelitian.  

 
Metode Analisa Data 

Data yang berasal dari kuesioner yang telah diisi dan dikembalikan oleh responden, diolah 
dengan menggunakan Structural Equation Model (SEM) dengan software SmartPLS3.  
Pemilihan metode SEM sesuai dalam menganalisis data yang berasal dari kuesioner. Chin & 
Todd (1995) juga menyatakan bahwa penggunaan Structural Equation Modeling (SEM) dengan 
programnya (LISREL, EQS, PLS), dapat meningkatkan teknik analisis dalam riset sistem 
informasi. Teknik analisis ini penting untuk memahami masalah yang terjadi dalam riset sistem 
informasi. 
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3. MODEL PENELITIAN 
Model penelitian dalam paper ini adalah: 

Gambar 4 – Model Penelitian 
 

 
Gambar 5 - Path Diagram Model Keseluruhan 

 
 

4. ANALISIS HASIL PENGUJIAN 
Survey yang dilakukan pengujian dalam penelitian ini adalah sejumlah 38 responden dari 

50 pengiriman email yang dilakukan. 
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1) Uji Validitas 
Uji validitas variabel laten System Quality (Kualitas Sistem) dengan 7 variabel teramati 

yaitu: Accesability, Usefulness, Ease of use, Ease of learning, Help facility, Reliability, dan 
Flexibility; dalam  12 pertanyaan sesuai dalam tabel-1 outer loading menunjukkan bahwa hasil 
pengujian menunjukkan nilai > 0,5 yang berarti bahwa seluruh data valid untuk dilakukan 
pengujian.  

Uji validitas variabel laten Information Quality (Kualitas Informasi) dengan 4 variabel 
teramati yaitu: Accuracy, Timeliness, Relevance, dan Informativeness; dalam 9 pertanyaan sesuai 
dalam tabel-1 outer loading menunjukkan bahwa hasil pengujian menunjukkan nilai > 0,5 yang 
berarti bahwa seluruh data valid untuk dilakukan pengujian. 

Uji validitas variabel laten Use (Penggunaan Sistem Informasi) dengan 6 variabel teramati 
yaitu: Amount of use, Frequency of use, Nature of use, Appropriateness of use, Extent of use dan 
Purpose of use; dalam  7 pertanyaan sesuai dalam tabel-1 outer loading menunjukkan bahwa 
hasil pengujian menunjukkan nilai > 0,5 yang berarti bahwa seluruh data valid untuk dilakukan 
pengujian. 

Uji validitas variabel laten User Satisfaction (Kepuasan Pengguna) dengan 5 variabel 
teramati yaitu: Content, Accuracy, Format, Ease of use dan Timeliness; dalam 11 pertanyaan 
sesuai dalam tabel-1 outer loading menunjukkan bahwa hasil pengujian menunjukkan nilai > 0,5 
yang berarti bahwa seluruh data valid untuk dilakukan pengujian. 

Uji validitas variabel laten Net Benefit dengan 6 variabel teramati yaitu: Improved 
decision-making, Improve job performance, Increase productivity, Increase effectiveness on job, 
Easier undertake task dan Useful in job; dalam 8 pertanyaan sesuai dalam tabel-1 outer loading 
menunjukkan bahwa hasil pengujian menunjukkan nilai > 0,5 yang berarti bahwa seluruh data 
valid untuk dilakukan pengujian. 

Variabel Information 
Quality Variabel Net 

Benefit Variabel System 
Quality Variabel Use Variabel User 

Satisfaction 
IQ1 0.765 NB1 0.717 SQ1 0.717 USE1 0.616 US1 0.610 
IQ2 0.769 NB2 0.639 SQ10 0.557 USE2 0.647 US10 0.837 
IQ3 0.832 NB3 0.656 SQ11 0.619 USE3 0.655 US11 0.819 
IQ4 0.707 NB4 0.741 SQ12 0.647 USE4 0.758 US2 0.535 
IQ5 0.848 NB5 0.781 SQ2 0.549 USE5 0.720 US3 0.751 
IQ6 0.759 NB6 0.746 SQ3 0.543 USE6 0.753 US4 0.623 
IQ7 0.837 NB7 0.556 SQ4 0.709 USE7 0.860 US5 0.804 
IQ8 0.808 NB8 0.760 SQ5 0.666 USE8  US6 0.833 
IQ9 0.793     SQ6 0.483     US7 0.801 

        SQ7 0.756     US8 0.588 
        SQ8 0.703     US9 0.549 
        SQ9 0.715       

Tabel 1- Outer Loadings 
 
 

2) Uji Reliabilitas 
Pengujian reliabilitas data dalam penelitian ini menggunakan Cronbrach Alpha (tabel 2) 

dan Composit reliability (tabel 3).  
 

KEBERHASILAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN SISTEM INFORMASI, (TUGIANTORO)
186-192

1) Uji Validitas 
Uji validitas variabel laten System Quality (Kualitas Sistem) dengan 7 variabel teramati 
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pengujian.  

Uji validitas variabel laten Information Quality (Kualitas Informasi) dengan 4 variabel 
teramati yaitu: Accuracy, Timeliness, Relevance, dan Informativeness; dalam 9 pertanyaan sesuai 
dalam tabel-1 outer loading menunjukkan bahwa hasil pengujian menunjukkan nilai > 0,5 yang 
berarti bahwa seluruh data valid untuk dilakukan pengujian. 
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menunjukkan bahwa hasil pengujian menunjukkan nilai > 0,5 yang berarti bahwa seluruh data 
valid untuk dilakukan pengujian. 
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        SQ9 0.715       

Tabel 1- Outer Loadings 
 
 

2) Uji Reliabilitas 
Pengujian reliabilitas data dalam penelitian ini menggunakan Cronbrach Alpha (tabel 2) 

dan Composit reliability (tabel 3).  
 



Variabel Laten Cronbachs Alpha 
Information Quality 0.926 
Net Benefit 0.851 
System Quality 0.869 
Use 0.842 
User Satisfaction 0.900 

Tabel 2 - Cronbrach alpha 
 

Variabel Laten Composite 
Reliability 

Information Quality 0.938 
Net Benefit 0.885 
System Quality 0.893 
Use 0.881 
User Satisfaction 0.918 

Tabel 3 - Composite Reliability 
 

Hasil pengujian cronbrach alpha sebesar 0.926 untuk variabel Information Quality, 
sebesar 0.851 untuk variabel Net Benefit, sebesar 0.869 untuk variabel  System Quality, sebesar 
0.842 untuk variabel Use, dan sebesar 0.900 untuk variabel User Satisfaction. 
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variabel Information Quality, sebesar 0.885 untuk variabel Net Benefit, sebesar 0.893 untuk 
variabel  System Quality , sebesar 0.881 untuk variabel Use, dan sebesar 0.918 untuk variabel 
User Satisfaction. 

Pengujian berdasarkan Cronbrach Alpha dan Composite Reliability seluruh variabel > 0,7 
yang berarti bahwa data reliabel untuk dilakukan pengujian. 

 
3) Pengujian goodness model 

a) R Square 
Sesuai dalam tabel 4, hasil pengujian dalam penelitian R Square variabel Net 

Benefit sebesar 0.566 berarti variabel independen (Information Quality, System Quality, 
User Satisfaction, Use) bisa memprediksi struktur model sebesar 56.6%. Variabel Use 
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variabel independen (Information Quality, System Quality) bisa memprediksi struktur 
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Variabel Laten R Square 
Net Benefit 0.566 

Use 0.662 
User Satisfaction 0.568 

Tabel 4 – R Square 
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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 

187-192



b) Q Square Predictive Relevance  
Berdasarkan pengujian menggunakan Q Square Predictive Relevance, dengan 

rumus X = 1 – (R Square)2 bahwa untuk ketiga variabel dependen menunjukkan hasil > 0 
yang berarti bahwa model nilai mempunyai predictive. 
1) NB = 1 – (0,56)2 = 1 – 0,3204 = 0,6796 
2) USE = 1 – (0,66)2  = 1 – 0,4382 = 0,5618 
3) US = 1 – (0,56)2 = 1 – 0,3226 = 0,6774 
 

c) Korelasi  
Berdasarkan tabel 5 bahwa pengujian korelasi menggunakan Latent Variabel 

Correlations, nilai korelasi > 0.3 menunjukkan bahwa antara variabel laten terjadi 
hubungan yang kuat antara 1% - 5%.  

 

Variabel Laten Information 
Quality 

Net 
Benefit 

System 
Quality Use User 

Satisfaction 

Information Quality 1         
Net Benefit 0.595 1       
System Quality 0.672 0.565 1     
Use 0.649 0.696 0.617 1   
User Satisfaction 0.726 0.719 0.638 0.800 1 

 
Tabel 5 - Latent Variabel Correlations 

 
5. PENGUJIAN HIPOTESIS 

Hubungan Variabel 
Laten 

Original 
Sample 

(O) 

Sample 
Mean (M) 

Standard 
Error 

(STERR) 

T Statistics 
(|O/STERR|) P Values 

Information Quality -
> Use 0.077 0.064 0.107 0.713 0.476 

Information Quality -
> User Satisfaction 0.542 0.525 0.093 5.807 0.000 

System Quality -> 
Net Benefit 0.126 0.141 0.108 1.167 0.244 

System Quality -> 
Use 0.153 0.170 0.105 1.453 0.147 

System Quality -> 
User Satisfaction 0.274 0.298 0.088 3.100 0.002 

Use -> Net Benefit 0.297 0.291 0.120 2.482 0.013 
User Satisfaction -> 
Net Benefit 0.401 0.394 0.094 4.263 0.000 

User Satisfaction -> 
Use 0.647 0.649 0.105 6.157 0.000 

Tabel 6 - Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values) 

KEBERHASILAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN SISTEM INFORMASI, (TUGIANTORO)
188-192



Dalam table 6. hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah: hubungan antara 
variabel Information Quality terhadap variabel Use berpengaruh positif sebesar 0.077, hubungan 
antara variabel Information Quality terhadap variabel User Satisfaction berpengaruh positif 
sebesar  0.542, hubungan antara variabel System Quality terhadap variabel Net Benefit 
berpengaruh positif sebesar 0.126, hubungan antara variabel System Quality terhadap variabel 
Use berpengaruh positif sebesar 0.153, hubungan antara variabel System Quality terhadap 
variabel User Satisfaction berpengaruh positif sebesar 0.274, hubungan antara variabel Use 
terhadap variabel Net Benefit berpengaruh positif sebesar 0.297, hubungan antara variabel User 
Satisfaction terhadap variabel Net Benefit berpengaruh positif sebesar 0.401, dan hubungan antara 
variabel User Satisfaction terhadap variabel Use berpengaruh positif sebesar 0.647. 

Pengujian nilai signifikan antar variabel laten adalah: hubungan antara variabel 
Information Quality terhadap variabel Use tidak signifikan (0.713), hubungan antara variabel 
Information Quality terhadap variabel User Satisfaction sebesar 5.807 menunjukkan signifikan  
1% (> 2,58), hubungan antara variabel System Quality terhadap variabel Net Benefit tidak 
signifikan (1.167), hubungan antara variabel System Quality terhadap variabel Use tidak 
signifikan (1.453), hubungan antara variabel System Quality terhadap variabel User Satisfaction 
sebesar 3.100 menunjukkan signifikan 1% (> 2,58), hubungan antara variabel Use terhadap 
variabel Net Benefit sebesar 2.482 menunjukkan signifikan  5% (> 1,96), hubungan antara 
variabel User Satisfaction terhadap variabel Net Benefit sebesar 4.263 menunjukkan signifikan  
1% (> 2,58), dan hubungan antara variabel User Satisfaction terhadap variabel Use sebesar 6.157 
menunjukkan signifikan  1% (> 2,58). 

 
 

6. KESIMPULAN 
Penelitian ini menguji keberhasilan pengembangan Sistem Informasi dengan 

menggunakan model Delone dan Mclean dengan data primer menggunakan metode survey 
dengan variabel peneltian system quality, information quality, use, user satisfaction, net benefit. 
Analisis atas data penelitian dilakukan dengan menggunakan structural equation model (SEM) 
dengan software SmartPLS3.  

Berdasarkan penelitian bahwa hubungan antara seluruh variabel dalam penelitian 
hubungannya adalah positif, yaitu antara information quality terhadap use, system quality 
terhadap use, antara information quality terhadap use, user satisfaction terhadap use, information 
quality terhadap user satisfaction, system quality terhadap user satisfaction, information quality 
terhadap net benefit, system quality terhadap net benefit, use terhadap net benefit, user 
satisfaction terhadap net benefit. 

Dalam pengujian pengaruh hubungan system quality, information quality, dan user 
satisfaction terhadap use R Square sebesar 0.651, pengaruh system quality, dan information 
quality terhadap user satisfaction sebesar 0.559, dan pengaruh system quality, information 
quality, use, dan user satisfaction terhadap net benefit sebesar 0.552. Dari ketiga persamaan 
regresi tersebut yang paling besar adalah pengaruh hubungan antara system quality, information 
quality, dan user satisfaction terhadap use. 

 
7. KETERBATASAN DAN PENELITIAN SELANJUTNYA 

Keterbatasan dalam penelitian ini hanya dilakukan terhadap 98 responden dan 10 
perusahaan, sehingga hasil penelitian mungkin akan bias jika dilakukan terhadap lebih banyak 
responden dan lebih banyak perusahaan yang dilibatkan. 
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Untuk penelitian selanjutnya diharapkan melibatkan lebih banyak responden dan jenis  
perusahaan, sehingga hasilnya kemungkinan akan menjadi lebih baik. 
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