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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel Rasio Profitabilitas yang 
diproyeksikan dengan Gross Profit Margin (GPM), variabel Rasio Pertumbuhan yang 
diproyeksikan dengan Price Earning Ratio (PER),  variabel Rasio Aktivitas yang diproyeksikan 
dengan  Inventory  Turnover  (ITO)  dan variabel Rasio Solvabilitas yang diproyeksikan dengan 
Debt to Asset Ratio (DAR) terhadap Harga Saham. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
diperoleh dari Laporan Keuangan Konsolidasian dan Tahunan dari PT Aneka Kimia Raya Tbk 
Periode 2012 – 2018 per kuartal dari website Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode pengambilan 
sampel dengan menggunakan metode Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa dari empat variabel bebas yang dianalisis, Price Earning Ratio (PER), Inventory Turnover 
(ITO) dan Debt to Asset Ratio (DAR) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Harga 
Saham. Sementara variabel Gross Profit Margin (GPM) memiliki pengaruh  yang  signifikan 
terhadap Harga Saham. Kemampuan proyeksi dari ke empat variabel independen terhadap Harga 
Saham adalah sebesar 65,9% yang ditunjukkan dari besarnya adjustedR2, sisanya sebesar 34,1% 
dijelaskan oleh variabel lainnya diluar model penelitian. 
 
Kata Kunci: Gross Profit Margin (GPM), Price Earning Ratio (PER), Inventory Turnover 

(ITO), Debt to Asset Ratio (DAR) dan Harga Saham. 
 

 
PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang 

Pasar modal adalah pasar yang memperjualbelikan  sekuritas  yang umumnya memiliki 
umur lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi. Harga saham sebagai salah satu indikator 
untuk mengukur keberhasilan pengelolaan perusahaan, dimana kekuatan pasar di bursa saham  
ditunjukkan  dengan adanya transaksi jual beli saham perusahaan tersebut di pasar modal.  
Terjadi syarat transaksi tersebut didasarkan pengalaman para investor terhadap prestasi 
perusahaan dalam meningkatkan keuntungan. Pemegang  saham  yang  tidak puas terhadap 
kinerja manajemen dapat menjual saham yang dimiliki dan menginvestasikan harga saham suatu 
perusahaan (Novasari:2013). Kasmir (2016:106) mengatakan bahwa terdapat beberapa macam 
rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Rasio keuangan 
terbagi dalam lima kelompok yaitu rasio likuiditas, leverage, profitabilitas, aktivitas dan rasio 
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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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pasar. Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas yang diproyesikan dengan Gross Profit Margin 
(GPM) ratio atau pertimbangan antara gross proft (laba kotor) yang diperoleh perusahaan 
dengan tingkat penjualan yang di capai pada periode yang sama Munawir (2008:99), rasio nilai 
pasar diproyesikan dengan Price  Earning Ratio (PER) yang menunjukkan perbandingan antar 
harga saham di pasar dengan laba saham di pasar dengan laba yang diterima dari setiap  lembar  
saham (Fakhrudin dan Sopian 2001:66), rasio aktivitas diproyesikan dengan Inventory Turnover 
(ITO) digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan ini berputar 
dalam satu periode yang dapat disimpulkan bahwa rasio perputaran persediaan dapat mengukur 
efisiensi perusahaan dalam mengelola dan menjual persediaan Kasmir (2012:180), rasio 
solvabilitas diproyesikan dengan menggunakan Debt to Asset Ratio (DAR) adalah rasio utang 
dengan total asset yang bisa disebut rasio utang. Yang dimaksud dengan utang adalah semua 
utang yang dimiliki oleh perusahaan baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. 
Kreditor lebih menyukai debt ratio yang lebih rendah sebab tingkat keamanan dana menjadi 
semakin baik Sutrisno (2012:217). Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah 
yang di buat adalah sebagai berikut: 
1. Apakah terdapat pengaruh Gross Profit Margin (GPM) terhadap Harga Saham PT 

Aneka Kimia Raya Tbk periode 2012-2018 Per Kuartal? 
2. Apakah terdapat pengaruh Price Earning Ratio (PER) terhadap Harga Saham PT Aneka 

Kimia Raya Tbk periode 2012-2018 Per Kuartal? 
3. Apakah   terdapat   pengaruh Inventory  Turnover (ITO) terhadap Harga Saham PT 

Aneka Kimia Raya Tbk periode 2012-2018 Per Kuartal? 
4. Apakah terdapat pengaruh Debt to Asset Ratio (DAR) terhadap Harga Saham PT Aneka 

Kimia Raya Tbk periode 2012-2018 Per Kuartal? 
5. Apakah terdapat pengaruh antara Gross Profit Margin (GPM), Price Earning Ratio 

(PER), Inventory Turnover (ITO), dan Debt to Asset Ratio (DAR) terhadap Harga Saham 
PT Aneka Kimia Raya Tbk periode 2012- 2018 Per Kuartal? 

 
 

LANDASAN TEORI 
 
Pengertian Pasar Modal 

Berdasarkan Undang-undang Pasar Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 
Pasal 1 butir 13: Pasar modal ialah kegiatan yang  bersangkutan  dengan penawaran umum dan 
perdagangan efek, perusahaan  publik  yang  berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta 
lembaga dan profesi yang  berkaitan dengan efek. Menurut Martalena dan Malinda (2011:2) 
pasar modal adalah pasar untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang yang bisa  diperjual  
belikan,  baik  surat utang, ekuitas, reksadana, intrumen derivatif maupun instrumen lainnya. 
Pasar modal didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai  instrumen  keuangan (sekuritas) jangka 
panjang yang bisa diperjual belikan, baik  dalam  bentuk utang ataupun modal sendiri, baik yang 
diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta (Husnan, 2010). 
Menurut Husnan (2010) pasar modal merupakan tempat bertemu antara pembeli dan penjual 
dengan risiko untung dan rugi. Pasar modal juga merupakan sarana perusahaan untuk  
memperoleh dana baik itu dengan menjual saham atau mengeluarkan obligasi. 
Menurut Maulana (2014:2) harga saham adalah nilai suatu saham yang mencerminkan kekayaan 
perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Berdasarkan kekuatan penawaran dan 
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Hₐ₄ : Debt To Asset Ratio (DAR) tidak berpengaruh secara  signifikan terhadap harga saham 
pada PT Aneka Kimia Raya Tbk Priode 2012-2018 Per Kuartal. 

H₀₅ : Gross Profit Margin (GPM), Price Earning Ratio  (PER),  Inventory  Turnover (ITO), dan 
Debt To Asset Ratio (DAR) berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham pada PT 
Aneka Kimia Raya Tbk Priode 2012-2018 Per Kuartal. 

Hₐ₅ : Gross Profit Margin (GPM), Price Earning  Ratio  (PER),  Inventory  Turnover (ITO), dan 
Debt To Asset Ratio (DAR) berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham pada PT 
Aneka Kimia Raya Tbk Priode 2012-2018 Per Kuartal. 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pembahasan 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Gross 
Profit Margin  (GPM), Price Earning Ratio (PER), Inventory Turnover (ITO) dan Debt to Asset 
Ratio (DAR) terhadap Harga Saham. Dalam menjawab rumusan masalah dan membuktikan 
hipotesis  dalam penelitian ini dilakukan penganalisisan data yang telah dikumpulkan. Proses 
analisis data yang dilakukan dimulai dengan mengumpulkan data. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan PT Aneka Kimia Raya Tbk dan harga saham 
penutupan pada periode 2012-2018 secara kuartal. Data yang diperoleh akan  diolah dan 
dianalisis menggunakan bantuan software SPSS23. 
Data yang diambil untuk penelitian ini adalah data tahun 2012 - 2018 per kuartal hingga menjadi 
data akhir yang digunakan tampak pada tabel berikut ini : 

 
Tabel 1 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

GPM 28 5,55 13,70 8,6968 2,76913 
PER 28 10,76 127,88 45,0807 32,47094 
ITO 28 3,27 24,03 10,9007 5,29484 
DAR 28 46,33 64,29 54,7721 6,01366 
Harga Saham 28 3475 7175 5262,86 1115,874 
Valid N 
(listwise) 

28     

Sumber : SPSS 23, Data diolah 
 

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 
28 data. Dengan nilai minimum yang merupakan nilai terendah untuk setiap variabel, sedangkan 
nilai maksimum merupakan nilai tertinggi untuk setiap variabel dalam penelitian. Nilai mean 
merupakan nilai rata- rata dari setiap variabel yang diteliti. Standar deviasi merupakan  sebaran  
data  yang digunakan dalam penelitian yang mencerminkan  data  tersebut  heterogen  atau 
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homogen yang sifatnya fluktuatif. Beberapa penjelasan mengenai hasil perhitungan statistik 
deskriptif diuraikan sebagai berikut: 
1. Gross Profit Margin (GPM) 

Variabel GPM menunjukkan nilai minimum sebesar 5.55 dan nilai maksimum sebesar 
13.70. Sementara nilai standar deviasi sebesar 2.76913 dan nilai rata-rata (mean) sebesar  
8.6968  sehingga  mengindikasikan bahwa hasil sebaran data pada variabel GPM baik 
karena nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean). 

2. Price Earning Ratio (PER) 
Variabel PER menunjukkan nilai minimum sebesar 10.76 dan nilai maksimum sebesar 
127.88. Sementara nilai standar deviasi sebesar 32.47094 dan nilai rata-rata (mean) rasio 
PER ini  sebesar  45.0807  sehingga mengindikasikan bahwa hasil sebaran data pada  
variabel  PER baik karena nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai 
rata-rata (mean). 

3. Inventory Turnover (ITO) 
Variabel ITO menunjukkan nilai minimum sebesar 3.27 dan nilai maksimum sebesar 
24.03. Sementara nilai standar deviasi sebesar 5.29484 dan nilai rata-rata (mean) rasio 
ITO ini sebesar 10.9007 sehingga mengindikasikan bahwa hasil sebaran data pada 
variabel ITO baik karena nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan  nilai  
rata-rata  (mean). 

4. Debt to Asset Ratio (DAR) 
 Variabel DAR menunjukkan nilai minimum sebesar 46.33 dan nilai maksimum sebesar 

64.29. Sementara nilai standar deviasi sebesar 6.01366 dan nilai rata-rata (mean) rasio 
DAR ini sebesar 54.7721 sehingga mengindikasikan bahwa hasil sebaran data pada 
variabel DAR baik karena nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan  nilai  
rata-rata  (mean). 

5. Harga Saham 
Variabel Harga Saham menunjukkan nilai minimum sebesar  3475  dan  nilai maksimum 
sebesar 7175. Sementara nilai standar deviasi sebesar 1115.874 dan nilai rata-rata (mean) 
rasio harga saham ini sebesar 5262.86 sehingga mengindikasikan bahwa hasil sebaran 
data pada variabel harga saham baik karena nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan 
dengan nilai rata-rata (mean). 

 
Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan uji regresi berganda, terlebih dahulu  dilakukan pengujian asumsi 
klasik untuk mengetahui apakah  hasil estimasi regresi yang dilakukan, terbebas dari adanya 
gejala heteroskedastisitas, gejala multikolonieritas, gejala autokorelasi,  dan gejala normalitas. 
 
Uji Normalitas 

Distribusi data yang normal merupakan syarat dalam analisis parametik, untuk mengetahui 
apakah data yang diambil berdistribusi normal atau tidak maka perlu dilakukan uji normalitas. 
Uji normalitas dapat dilakukan dengan analisis Grafik P-Plot. Dengan kriteria pengambilan 
keputusan sebagai berikut : 
1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal, maka model 

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

Berikut adalah hasil uji normalitas dengan menggunakan probability plot yang tampak 
pada tabel : 

Gambar 2 

Sumber : SPSS 23, Data diolah 
 

Gambar 2 di atas, maka dapat disimpukan bahwa uji normalitas dengan P-P Plot 
diketahui bahwa titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebaran mengikuti 
arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data yang diteliti dalam model regresi 
memenuhi syarat asumsi normalitas. 

 
Gambar 3 

Hasil Uji Normalitas dengan Histogram Normality 
 

 
Berdasarkan tampilan histogram pada gambar 3 di atas menunjukkan lonceng yang 

berarti bahwa data yang digunakan dalam penelitian  ini memiliki  data yang terdistribusi normal 
dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya. Berdasarkan hasil grafik histogram normality 
gambar 3  dapat  disimpulkan  bahwa kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi 
memenuhi asumsi normalitas, karena pada grafik histogram normality data menunjukkan 
distribusi normal, dan pada probability plot data menyebar disetiap garis diagonal dan mengikuti 
arah garis diagonal. 
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Uji Multikolinieritas 
Uji Multikolinieritas adalah keadaan di mana antara dua variabel independen atau lebih 

pada model regresi terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna. Model 
regresi yang baik seharusnya tidak  terjadi  korelasi di antara variabel bebas. Salah satu cara 
untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dengan cara melihat nilai Tolerance (t) dan 
Variance Inflation Factor (VIF). Jika Tolerance > 0.1 dan VIF < 10, maka tidak terjadi 
Multikolinearitas pada model regresi. 

 
Tabel 2 

Hasil Uji Multikolinieritas 
Coefficientsa 

 
 
Model 

Collinearity 
Statistics 

Tolerance VI
F 

1 (Constant)   
 GPM  

,495 
 

2,020 
 PER ,463 2,161 
 ITO ,490 2,039 
 DAR ,457 2,190 

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

 
Berdasarkan tabel 2 memperlihatkan hasil pengujian multikolinieritas. Hasil pengujian 

tersebut menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance < 
0.10. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai tolerance untuk Gross Profit Margin (GPM) sebesar 
0.495, Price Earning Ratio (PER) sebesar 0.463, Inventory Turnover (ITO) sebesar 0.490 dan 
Debt to Asset Ratio (DAR) sebesar 0.457. Sedangkan untuk hasil perhitungan nilai Variance 
Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada  satu  variabel  independen 
yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Hal  tersebut  ditunjukkan  dengan nilai VIF untuk Gross 
Profit Margin (GPM) sebesar 2.020, Price Earning Ratio (PER) sebesar 2.161 , Inventory 
Turnover (ITO) sebesar 2.039 dan Debt to Asset Ratio (DAR) sebesar 2.190. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. 
Sehingga penelitian dapat dilanjutkan. 
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Uji Heteroskedastisitas 
 

Gambar 4 
Hasil  Uji Heteroskedastisitas 

 

Sumber : SPSS 23, Data  diolah 
 

Berdasarkan Scatterplot pada gambar.4 di atas, terlihat bahwa titik-titik menebar secara 
acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta menyebar baik diatas maupun di 
bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini  berarti  tidak terjadi heteroskedastisitas pada model 
regresi ini. Sehingga model regresi layak digunakan dalam penelitian ini. 

 
Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada 
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t1 
(sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi atau tidak 
terjadi autokorelasi. Cara yang digunakan  adalah  uji  Durbin-Watson  (DW  test)  untuk 
mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, dimana uji DW hanya digunakan  untuk autokorelasi 
tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada 
variabel lagi diantara variabel independen. Dengan ketentuan Jika : 
▪ d <dL atau d > (4-dL) = terjadi autokorelasi. 
• dU<d<(4-dU) = tidak ada autokorelasi. 
• dL<d<dU atau (4-dU)<d<(4-dL) = tidak ada kesimpulan. 
Berikut adalah hasil uji Autokorelasi dengan menggunakan DW. 
 

Tabel 3 
Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 

 
 
Model 

 
 

R 

 
 

R Square 

Adjusted 
R 
Square 

Std. Error of 
the 
Estimate 

 
 

Durbin-
Watson 

1 ,842a ,709 ,659 651,888 1,545 
a. Predictors: (Constant), DAR, ITO, GPM, PER 
b. Dependent Variable: Harga Saham 

Sumber : SPSS 23, Data diolah 
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Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa nilai Durbin-Watson yang dihasilkan dari model 
regresi adalah 1.545 selanjutnya jika dibandingkan dengan DW tabel dengan tarif signifikan 5% 
pada jumlah n = 28 dan jumlah independen 4 (K=4) maka diperoleh nilai dL = 1.1044 dan dU 
= 1.7473. Sehingga dapat  diperoleh nilai 4-DU = 2.2527 dan 4-DL = 2.8956. Karena nilai DW 
terletak diantara dL < d < Du (1.1044 < 1.545 < 1.7474) 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 menggunakan metode uji run test. Berikut hasil pengujian run 
test 

Tabel 4  
Hasil Uji Run Test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 

Residual 
N  28 
Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

 Std. 
Deviation 

601,66546466 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,119 

 Positive ,109 
 Negative -,119 
Test Statistic  ,119 
Asymp. Sig. (2-
tailed) 

 ,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber : SPSS 23, Data diolah 
 

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa nilai  Asymp.Sig.  (2-tailed)  sebesar 0.200 lebih 
besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi pada model 
regresi ini. 
  
Analisis Linear Berganda 

Variabel independen yang diuji adalah Gros Profit Margin (GPM), Price Earning Ratio 
(PER), Inventory Turnover (ITO) dan Debt to Asset Ratio (DAR) terhadap variabel dependen 
yaitu Harga Saham. Berikut adalah hasil yang didapat dari tabel coefficient: 
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Tabel 5 
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

a. Dependent Variable: Harga Saham 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : SPSS 23, Data diolah 
Berdasarkan tabel 5 di atas, maka dapat dibuat model persamaan  regresi linier 
berganda sebagai berikut: 
 

 
1.  Konstanta βo = 4379.885 

Artinya jika variabel-variabel independen (GPM, PER, ITO, dan DAR) 
bernilai konstan atau 0, maka variabel dependen yaitu  Harga  Saham bernilai 
positif sebesar 4379.885. 

2.  X₁ = 265.358 
Artinya jika PER, ITO, dan DAR tetap, GPM mengalami kenaikan satu 
satuan maka Harga Saham meningkat sebesar 265.358. 

3.  X₂ = 11.359 
Artinya jika GPM, ITO, dan DAR tetap, PER mengalami kenaikan satu 
satuan maka Harga Saham meningkat sebesar 11.359. 

4.  X₃ = 42.248 
Artinya jika GPM, PER, dan DAR tetap, ITO mengalami kenaikan satu 
satuan maka Harga Saham meningkat sebesar 42.248. 

5.  X₄ = -43.771 
Artinya jika GPM, PER, dan ITO tetap, DAR mengalami kenaikan satu 
satuan maka Harga Saham menurun sebesar -43.771. 

 
Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
Model 

 
 

Unstandardized 
Coefficients 

 
 
Standardized 
Coefficients 

 
 
 
 
 

t 

 
 
 
 
 

Sig. 
B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4379,885 2015,061  2,174 ,040 

GPM 265,358 64,394 ,659 4,121 ,000 
PER 11,359 5,680 ,331 2,000 ,057 
ITO 42,248 33,836 ,200 1,249 ,224 
DAR -43,771 30,875 -,236 -1,418 ,170 
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1. Pengaruh Gross Profit Margin (GPM) terhadap Harga Saham 
 Berdasarkan tabel 7 menunjukan bahwa variabel GPM mempunyai nilai t-hitung sebesar 

4.121 dan t-tabel dapat  dicari  pada tabel statistik pada signifikasi 0.05/2 =  0.025  maka  
didapatkan tabel sebesar 2.068. Dapat diketahui bahwa t hitung > t tabel (4.121 > 2.068) 
maka Ho diterima dan Ha ditolak. Jadi kesimpulannya adalah Gross Profit Margin 
(GPM) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham 

2. Pengaruh Price Earning Ratio (PER) terhadap Harga Saham 
 Berdasarkan tabel 7 menunjukan bahwa variabel PER mempunyai nilai t-hitung sebesar 

2.000 dan t-tabel dapat  dicari  pada tabel statistik pada signifikasi 0.05/2 =  0.025  maka  
didapatkan tabel sebesar 2.068. Dapat diketahui bahwa t hitung < t tabel (2.000 < 2.068) 
maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi kesimpulannya adalah Price Earning Ratio (PER)  
tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. 

3. Pengaruh Inventory Turnover (ITO) terhadap Harga Saham 
 Berdasarkan tabel 7 menunjukan bahwa variabel ITO mempunyai nilai t-hitung sebesar 

1.249 dan t-tabel dapat  dicari  pada tabel statistik pada signifikasi 0.05/2 =  0.025  maka  
didapatkan tabel sebesar 2.068. Dapat diketahui bahwa t hitung < t tabel (1.249 < 2.068) 
maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi kesimpulannya adalah Inventory Turnover (ITO) 
tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. 

4. Pengaruh Debt to Aseet Ratio (DAR) terhadap Harga Saham 
 Berdasarkan tabel 7 menunjukan bahwa variabel DAR mempunyai nilai t-hitung sebesar 

-1.418 dan t-tabel dapat  dicari pada tabel statistik pada signifikasi 0.05/2 =  0.025  maka  
didapatkan tabel sebesar 2.068. Dapat diketahui bahwa t hitung < t tabel (-1.418 < 2.068) 
maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi kesimpulannya adalah Debt to Asset Ratio (DAR)  
tidak  berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. 

 
Uji Simultan (F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara serentak 
terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan  atau  tidak. 

 
Tabel  8 

            Hasil Uji Simultan (F) 
ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1 Regression 23845683,482 4 5961420,870 14,028 ,000b 
 Residual 9774035,947 23 424958,085   
 Total 33619719,429 27    
a. Dependent Variable: Harga Saham 
b. Predictors: (Constant), DAR, ITO, GPM, PER 

Sumber : SPSS 23, Data diolah 
 

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 8 dapat diperoleh bahwa F hitung diperoleh sebesar 
14.028 dengan tingkat probabilitas atau signifikasi 0.000. Untuk mencari F tabel dapat dilakukan 
dengan melihat di tabel statistik dengan tingkat signifikasi α= 0,05 df 1 = k – 1 dan df 2 = n – k, 
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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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dimana n = 28, k = 5 maka df 1 =   5 – 1 = 4, dan df 2 = 28 – 5 = 23 (dengan k adalah jumlah 
seluruh variabel). Maka akan didapat nilai F tabel sebesar 2,80, dimana F hitung > F tabel 
(14.028 > 2.80) dengan nilai signifikasi kurang dari 0.05 (0.000 < 0.05) dapat disimpulkan bahwa 
Ho5 diterima dan Ha5 ditolak artinya GPM, PER, ITO, dan DAR secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap Harga Saham. 

 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti pada bab sebelumnya mengenai Gross 
Profit Margin (GPM), Price Earning Ratio (PER), Inventory Turnover (ITO), dan Debt to Asset 
Ratio (DAR) terhadap harga saham PT Aneka Kimia Raya Tbk tahun 2012 sampai dengan tahun 
2018 per kuartal, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1) Variabel Gross Profit Margin (GPM) berdasarkan uji t pada α = 5% menunjukkan 4.121 

> 2,068 dengan tingkat signifikasi 0,000 < 0,05 maka  Ho1 diterima dan Ha1 ditolak yang 
artinya Gross Profit Margin (GPM) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
Harga Saham PT Aneka Kimia Raya Tbk tahun 2012-2018 per kuartal. 

2) Variabel Price Earning Ratio (PER) berdasarkan uji t pada α = 5% menunjukkan 2,000 
< 2,068 dengan tingkat signifikasi 0,057 > 0,05 maka  Ho2 ditolak dan Ha2 diterima yang 
artinya Price Earning Ratio (PER) tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap Harga Saham PT Aneka Kimia Raya Tbk tahun 2012-2018 per kuartal. 

3) Variabel Inventory Turnover (ITO) berdasarkan uji t pada α = 5% menunjukkan 1,249 < 
2,068 dengan tingkat signifikasi 0,224 < 0,05 maka  Ho3 ditolak dan Ha3 diterima yang 
artinya Inventory Turnover (ITO) tidak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan 
terhadap Harga Saham PT Aneka Kimia Raya Tbk tahun 2012-2018 per kuartal. 

4) Variabel Debt to Asset Ratio (DAR) berdasarkan uji t pada α = 5% menunjukkan -1.418 
< 2.068 dengan tingkat signifikasi 0.170 > 0.05 maka Ho4 ditolak dan Ha4 diterima yang 
artinya Debt to Asset Ratio (DAR) tidak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan 
terhadap Harga Saham PT Aneka Kimia Raya Tbk tahun 2012-2018 per kuartal. 

5) Variabel independen GPM, PER, ITO, dan DAR yang diuji secara simultan dengan uji F 
berpengaruh secara signifikan terhadap Harga Saham.  Pada uji  F menunjukan F hitung 
> F tabel yaitu 14.028 > 2.80 dengan signifikasi 0.000 < 0.05 maka Ho5 diterima dan Ha5 
ditolak. 

 
Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka dapat disampaikan beberapa 
saran yang berkaitan dengan penelitian yang dapat menyempurnakan penelitian dimasa yang 
akan datang, antara lain sebagai berikut: 
1) Pada penelitian ini Gross Profit Margin (GPM) yang mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu memperhatikan 
faktor tersebut dan dapat  menarik  minat  investor  untuk menanamkan modalnya 
sehingga permintaan saham akan tinggi yang menyebabkan harga saham ikut meningkat. 

2) Bagi investor atau calon investor yang akan atau sedang menanamkan modalnya pada 
perusahaan, sebelum menanamkan modalnya sebaiknya melihat terlebih dahulu kondisi 
dan perkembangan kinerja  perusahaan  jangan hanya melihat dari dalam laporan 
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keuangan perusahaan, sebaiknya investor memperhatikan semua aspek yang dapat 
mempengaruhi harga  saham. 

3) Bagi peneliti selanjutnya dengan topik sejenis disarankan untuk menambah variabel lain 
yang lebih mempengaruhi harga saham, atau bisa menambah periode tahun penelitian 
dan menambah sampel penelitian agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik 
dan akurat. 

4) Bagi Masyarakat diharapkan mampu untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi 
dengan cara melihat kinerja dan perkembangan perusahaan yang bersangkutan melalui 
informasi yang di dapatkan melalui laporan keuangan yang dipublikasikan oleh 
perusahaan. 
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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pelayanan kesehatan, 
fasilitas dan kemudahan administrasi terhadap kepuasan pasien diabetes melitus rawat inap 
pada RSUD Kota Tangerang. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner 
yang diberikan kepada 109 pasien rawat inap RSUD Kota Tangerang. Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan metode 
koefisien korelasi (r) dengan nilai pelayanan kesehatan 0,448, fasilitas 0,435 dan nilai 
kemudahan administrasi 0,471. Selain itu dalam menganalisa, terdapat pengaruh pelayanan 
kesehatan, fasilitas dan kemudahan administrasi terhadap kepuasan pasien dengan metode 
koefisien determinasi (R2) diperoleh 29,2%. Hal ini menunjukkan bahwa 29,2% kepuasan 
pasien dipengaruhi oleh pelayanan kesehatan, fasilitas dan kemudahan administrasi, 
sedangkan sisanya sebesar 70,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kebersihan, 
jumlah dokter, fisik bangunan, dan harga. Hasil persamaan regresi yang terbentuk adalah Y 
= 12,761 + 0,202 X1 + 0,188 X2 + 0,290 X3, ini berarti pelayanan kesehatan memberikan 
nilai pengaruh sebesar 0,202, fasilitas memberikan nilai pengaruh sebesar 0,188 dan 
kemudahan administrasi memberikan nilai pengaruh sebesar 0,290 terhadap kepuasan pasien. 
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel  pelayanan kesehatan terhadap 
kepuasan pasien berpengaruh signifikan, hal tersebut dapat dilihat dari uji t nilai t hitung 
sebesar 2,074 dengan nilai signifikan 0,041<0,05 maka Ho1 ditolak dan Ha1 diterima. Untuk 
fasilitas terhadap kepuasan pasien menunjukkan t hitung sebesar 1,815 dengan nilai 
signifikan 0,072<0,05 maka Ho1 ditolak dan Ha1 diterima. Sementara kemudahan 
administrasi terhadap kepuasan pasien menunjukkan t hitung sebesar 3,069 dengan nilai 
signifikan 0,003<0,05 maka Ho1 ditolak dan Ha1 diterima. Hasil penelitian dari pelayanan 
kesehatan, fasilitas dan kemudahan administrasi terhadap kepuasan pasien, dari hasil 
perhitungan didapatkan angka uji F hitung sebesar 15,834 dengan nilai signifikan 0,000<0,05 
maka Ho1 ditolak dan Ha1 diterima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan 
kesehatan, fasilitas dan kemudahan administrasi mempunyai pengaruh yang signifikan secara 
parsial dan simultan terhadap kepuasan pasien. 
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            Kepuasan Pasien 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Dalam keadaan perekonomian yang semakin berkembang saat ini banyak terjadi 

persaingan diberbagai bidang kehidupan, termasuk didalamnya persaingan dalam dunia bisnis 
perumahsakitan. 
Rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya 
disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Perbandingan antara jumlah 
tempat tidur rumah sakit dengan jumlah penduduk Indonesia masih sangat rendah.Banyak 
Rumah Sakit (perusahaan) yang saling berlomba untuk mendapatkan pangsa pasar dalam 
menarik simpati konsumen(pasien) dengan menawarkan/promosi berbagai bentuk mengenai 
instalasi salah satunya adalah instalasi rawat inap, sehingga hal ini memacu rumah sakit untuk 
berusaha terus maju bersaing dalam memperbaiki bisnisnya. Adanya kemajuan teknologi, rumah 
sakit  dalam hal ini instalasi rawat inap dituntut pula untuk dapat mengikuti perkembangan 
zaman agar tidak tertinggal dengan yang lainnya, agar instalasi rawat inap  dapat tumbuh dan 
berkembang dengan baik, maka instalasi rawat inap rumah sakit tersebut harus dapat 
mengantisipasi perkembangan ekonomi yang semakin kompetitif dengan melakukan strategi 
pemasaran yang tepat agar tidak tersisih dalam persaingan.  

Selain itu instalasi rawat inap rumah sakit  juga harus dapat mengantisipasi kecenderungan 
ekonomi dimasa mendatang dan harus dapat bersaing dengan instalasi rawat inap rumah sakit 
lain yang bergerak di bidang yang sama. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan 
hidup dan kemajuan perusahaan rumah sakit.Instalasi rawat inap rumah sakit dalam memasarkan 
barang dan jasa selalu dihadapkan pada pertanyaan, “mengapa konsumen membeli barang atau 
jasa tertentu?” jawabannya tidak dapat diterangkan secara langsung dari pengamatannya saja, 
tetapi dibutuhkan analisa perilaku konsumen yang lebih mendalam. Hal ini akan banyak 
membantu bagi pemasaran untuk memahami “mengapa” dan “bagaimana” perilaku konsumen 
tersebut, sehingga perusahaan rumah sakit dapat mengembangkan, menentukan harga, 
mempromosikan, dan memdistribusikan barang dan jasanya secara baik. Dengan analisa 
perilaku konsumen ini, rumah sakit akan mempunyai pandangan yang lebih luas dan akan lebih 
mengetahui kesempatan baru yang berasal dari belum terpenuhinya kebutuhan konsumen. 

Dalam perkembangan ekonomi khususnya saat ini di Kota Tangerang mengalami 
perkembangan yang cukup pesat. Dari tahun ketahun penduduk di kota ini semakin meningkat, 
peningkatan yang terjadi mengakibatkan meningkatnya pula kebutuhan manusia, baik kebutuhan 
pokok maupun kebutuhan sekunder. Dari mulai kebutuhan akan tempat tinggal, kebutuhan 
sehari-hari sampai pada kebutuhan tersier semakin hari semakin meningkat. 

Peranan pengaruh pelayanan kesehatan, banyaknya fasilitas kesehatan dan mudahnya 
administrasi semakin besar diminati para konsumen (pasien), hal ini terlihat dengan semakin 
bertambahnya rumah sakit dimana-mana. 

Peningkatan penduduk yang bersama dengan meningkatnya kebutuhan hidup memberikan 
lapangan pekerjaan bisnissalah satu contoh bisnis yang mempunyai prospek yang baik adalah 
bisnis dalam bidang pelayanan rumah sakit. 

Strategi kepuasan konsumen menyebabkan para pesaing harus berusaha keras dan 
melakukan biaya yang tinggi dalam usaha promosi untuk merebut konsumen instalasi rawat inap 
dari suatu rumah sakit. Dampak kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen dan pembelian 
ulang (menjalani rawat inap ulang) berbeda-beda setiap rumah sakit. Karena konsumen puas 
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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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belum berarti mereka puas, akan tetapi konsumen yang puas akan cenderung menjadi konsumen 
yang loyal. Kepuasan konsumen dipengaruhi dua variabel utama, yaitu yang dianggap paling 
mungkin terjadi (Expectations) dan seberapa cepat suatu pitur perangkat lunak muncul untuk 
menjalankan tugasnya (Perceived Performance), bila Perceived Performance melebihi 
Expectations, maka konsumen mendapatkan kepuasan, akhirnya akan menciptakan loyalitas 
konsumen. 

Yang perlu diperhatikan dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah mendengar suara 
konsumen, ini berarti instalasi rawat inap rumah sakit harus melakukan interaksi dengan 
konsumen dengan maksud untuk memperoleh umpan balik (feed back) berapa tanggapan 
konsumen tentang sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pelayanan yang diberikan 
sebagai kontrol dan ukuran keberhasilan. 

Adapun cara untuk mendapatkan umpan balik disini diantaranya dapat dilakukan dengan 
penerapan sistem keluhan dan saran atau dengan survei loyalitas pembelian maka keluhan atau 
ketidakpuasan konsumen tersebut dapat segera diambil dan ditentukan solusi yang terbaik 
olehrumah sakit (perusahaan). 

Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri/secara bersama-sama 
dalam suatu orgaisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan 
mencembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan peroorangan, keluarga, kelompok, atau 
masyarakat.  

Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi. Arti lainnya adalah 
kemudahan. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan 
dalam rangka menyelenggarakan upaya peklayanan kesehatan orang-perorangan, baik secara 
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun 
masyarakat umum. 

Kemudahan administrasi adalah sebuah bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan 
dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapat target atau tujuan organisasi. Kemudahan 
berarti sesuatu yang dapat mempermudah dan memperlancar dalam suatu proses. Dengan 
semakin meningkatnya usaha tersebut, peneliti sangat tertarik untuk mempelajari dan 
menganalisis tentang : 
“Analisa Pengaruh Pelayanan Kesehatan, Fasilitas, dan Kemudahan Administrasi 
Terhadap Kepuasan Pasien Diabetes Melitus Rawat Inap pada RSUD Kota Tangerang”.   
 
Rumusan Masalah 
1) Apakah pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap kepuasan pasien Diabetes Melitus 

Rawat Inap pada RSUD Kota Tangerang secara parsial? 
2) Apakah fasilitas berpengaruh terhadap kepuasan pasienDiabetes Melitus Rawat Inap pada 

RSUD Kota Tangerang secara parsial? 
3) Apakah kemudahan administrasi berpengaruh terhadap kepuasan pasien Diabetes Melitus 

Rawat Inap pada RSUD Kota Tangerang secara parsial? 
4) Apakah pelayanan kesehatan, fasilitas, dan kemudahan administrasi berpengaruh terhadap 

kepuasan pasienDiabetes Melitus Rawat Inap pada RSUD Kota Tangerang  secara 
simultan? 
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Tujuan Penelitian 
 Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini dilakukan dengan 
tujuan untuk : 
1) Untuk menganalisa pengaruh pelayanan kesehatan terhadap kepuasan pasien Diabetes 

Melitus rawat inap pada RSUD Kota Tangerang secara parsial. 
2) Untuk menganalisa pengaruh fasilitas terhadap kepuasan pasien Diabetes Melitus rawat 

inap pada RSUD Kota Tangerang secara parsial. 
3) Untuk menganalisa pengaruh kemudahan administrasi terhadap kepuasan pasienDiabetes 

Melitus rawat inap pada RSUD Kota Tangerang secara parsial. 
4) Untuk menganalisa pengaruh pelayanan kesehatan, fasilitas, dan kemudahan administrasi 

terhadap kepuasan pasienDiabetes Melitus rawat inap pada RSUD Kota Tangerang. 
 

LANDASAN TEORI 

Teori Pelayanan Kesehatan 
Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri/secara bersama-sama 

dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan 
menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau 
masyarakat. 

Tujuan pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan 
kemampuan masyarakat secara menyeluruh dalam memelihara kesehatannya untuk mencapai 
kesehatan yang optimal mandiri, keluarga dan masyarakat. 

Definisi pelayanan kesehatan menurut (Depkes RI 2009) adalah setiap upaya yang 
diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan 
meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan 
perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat. Sesuai dengan batasan seperti di atas, 
mudah dipahami bahwa bentuk dan jenis pelayanan kesehatan yang ditemukan banyak 
macamnya. 
 
Pengertian Fasilitas 

Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk 
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif 
maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 
Masyarakat(Permenkes and RI 2013). 

Sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi. Arti lainnya adalah kemudahan. Ada juga 
pengertian fasilitas menurut pendapat para ahli diantaranya Prof. Dr. Hj. Zakiah Daradjat, 
seorang pakar psikologi islam, yang berpendapat fasilitas artinya segala sesuatu yang bisa 
mempermudah upaya serta memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. 
Sedangkan menurut Prof. Dr. Suharsimi Arukunto yang merupakan dosen dan peneliti di bidang 
pendidikan dan penelitian, fasilitas artinya segala sesuatu hal yang dapat memudahkan dan 
memperlancar pelaksanaan segala sesuatu usaha. 

Jadi, fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memperlancar pekerjaan atau usaha untuk 
mencapai suatu tujuan dapat disebut sebagai fasilitas. Contohnya fasilitas rumah sakit yang 
berarti segala sesuatu disediakan rumah sakit yang mempermudah dan memperlancar pelayanan 
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kesehatan di rumah sakit. Ada banyak cintih fasilitas rumah sakit diantaranya gedung, alkes, 
obat-obatan. 

Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan dalam 
rangka menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan orang-perorangan, baik secara promotif, 
preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat 
umum. 
 
Jenis-jenis Fasilitas 

Jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri atas : 
1) Tempat praktir mandiri Tenaga Kesehatan; 
2) Pusat kesehatan masyarakat; 
3) Klinik; 
4) Rumah sakit; 
5) Apotek; 
6) Unit transfusi darah; 
7) Laboratorium kesehatan; 
8) Optikal; 
9) Fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; 

Fasilitas pelayanan  kesehatan tradisional 
 
Fasilitas Penunjang 

Pemeriksaan penunjang pada DM yang mungkin dilakukan oleh dokter yaitu,  
Pemeriksaan laboratorium terdiri dari : 
1) Pemeriksaan Urine Rutin / air kencing. Benda keton biasanya ditemukan positif, artinya 

telah terjadi pembakaran lemak karena tubuh gagal dalam membakar glukosa. Gula urin 
positif artinya terjadi “glukosuria” karena kadar gula darah yang tinggi dapat melewawti 
ambang ginjal. 

2) Pemeriksaan HbA1C yaitu untuk menilai kendali gula darah dalam 3 bulan terakhir. Nilai 
yang tinggi menunjukan kendali kadar gula darah yang buruk. 

3) Pemeriksaan kreatinin untuk mengetahu fungsi ginjal, apakah telah terjadi komplikasi DM 
pada ginjal atau tidak. Penilaian ini juga berdampak pada keputusan dokter dalam memilih 
obat hipoglikemia oral (obat DM). 

4) Pemeriksaan albumin, untuk mengetahui ada atau tidaknya kebocoran protein pada ginjal. 
5) Pemeriksaan GPT, untuk mengetahui fungsi hati, berdampak pada keputusan pemberian 

obat hipoglikemia oral. 
6) Peemeriksaan profil lemak darah yaitu : Kolestrol total, kolestrol-LDL, kolestrol-HDL dan 

trigliserida. Untuk mengetahui apakah terjadi dislipidemi (gangguan profil lemak darah). 
Nilai ini juga akan berdampak pada keputusan perencanaan makan dan obat. 

7) EKG dan treadmill untuk mendeteksi dini kelainan jantung. 
 
Pengertian Administrasi 

Pada dasarnya administrasi melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga 
pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu 
tujuan bersama. Administrasi dapat berjalan dengan adanya banyak orang terlibat di dalamnya. 

ANALISA PENGARUH PELAYANAN KESEHATAN ( ALBIANSYAH)
22-34



 
 

Hal ini sesuai dengan pengertian administrasi yang dapat dibedakan menjadi dua bagian yang 
dikemukakan oleh(Dewi 2011) dalam buku Pengantar Ilmu Administrasi sebagai berikut: 
1) Administrasi dalam arti sempit, yaitu Administrasi berasal dari kata Administratie (bahasa 

Belanda), yang diartikan sebagai pekerjaan tulis menulis atau ketatausahaan atau 
kesekretarisan, meliputi kegiatan: menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, 
mengadakan, mengirim, menyimpan. 

2) Administrasi dalam arti luar, yaitu administrasi merupakan proses kerjasama beberapa 
individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya. 
Administrasi rumah sakit adalah suatu proses kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, pengawasan, pengkoordinasian dan penilaian terhadap sumber, tatacara, dan 
kesanggupan yang tersedia untuk memenuhi tuntutan terhadap kesehatan, perawatan serta 
lingkungan yang segat dengan jalan menyediakan dan menyelenggarakan berbagai upaya 
kesehatan yang ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat (Azrul 
2010). 

Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenan dengan penyelenggaraan 
kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Pengertian administrasi juga dibedakan menjadi dua yaitu 
pengertian administrasi dalam arti sempit dan pengertian administrasi dalam arti luas. 
Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi dari catat-mencatat, surat-
menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang memiliki sifat 
teknis ketatausahaan. Sedangkan pengertian administrasi bersifat luas adalah seluruh proses 
kerja sama dari dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan pemanfaatan sarana dan 
prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. 

 
Jenis-jenis Administrasi 
1) Administrasi Perkantoran 

Adalah suatu kegiatan perencanaan keuangan, penagihan dan pencatatan, personalia, dan 
distribusi barang serta logistik di sebuah organisasi. Biasanya seorang karyawan yang 
bertugas dalam hal ini disebut dengan administrator kantor atau manajer kantor. 

2) Administrasi Negara 
Merupakan suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tigaelemen penting kehidupan 
bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif serta hal-hal yang 
berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, tujuan negara dan etika yang 
mengatur penyelenggara negara. 

3) Administrasi Niaga 
Administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat keniagaan, dalam 
pengertian ini, administrasi niaga tersebut dijalankan oleh setiap manager dalam suatu 
organisasi niaga. 

4) Administrasi Pembangunan 
Merupakan proses pengendalian usaha (administrasi)oleh negara/pemerintah untuk 
merealisasikan pertumbuhan yang direncannakan ke arah suatu keadaan yang dianggap 
kebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. 

5) Administrasi Kependudukan 
Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam 
penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan 
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berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
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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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sipil, pengelolaan infomrasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan 
publik dan pembangunan di bidang sektor yang lain. 

6) Administrasi Keuangan 
Adalah pengelolaan yang meliputi segala aktivitas yang berkaitan dengan keuangan dan 
pencapaian tujuan sebuah organisasi perusahaan. Pada akhirnya, administrasi keuangan 
akan berkaitan erat dengan laporan keuangan. 

7) Administrasi Pendidikan 
Merupakan proses keseluruhan dan kegiatan-kegiatan bersama yang harus dilakukan oleh 
semua pihak yang ada sangkut pautnya dengan tugas-tugas pendidikan. Bahwa 
administrasi pendidikan itu mencakup kegiatan-kegiatan dalam bidang pendidikan yang 
diselenggarakan di sekolah-sekolah. 

 
Pengertian Kepuasan Pasien 

Kepuasan menurut Pohan (2013) adalah keluaran atau outcome layanan kesehatan. 
Dengan seperti itu kepuasan pasien bisa diartikan sebagai satu tujuan dari peningkatan mutu 
kualitas layanan kesehatan. Kepuasan pasien didefinisikan juga suatu tingkat perasaan pasien 
yang muncul sebagai akibat dari kinerja layanan kesehatan yang didapatkannya sesudah pasien 
membandingkan dengan apa yang menjadi harapannya. 

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah 
membandingkan ppersepsi atau kesannya terhadap kinerja atau suatu produk dan harapan-
harapannya (kotler dalam Amanah,2011:9) 

Pengertian kepuasan pasien menurut Kotler adalah perasaan senang atau kecewa seseorang 
yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya terhadap kinerja atau hasil 
sebuah produk dan harapan-harapannya (Nursalam 2011). Kepuasan pasien adalah tanggapan 
pasien terhadap kesesuaian tingkat kepentingan atau harapan pasien sebelum menerima jasa 
pelayanan dengan sesudah menerima jasa layanan. 
 
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pasien 

Menurut (Sangadji and Sopiah 2013) adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 
pasien antara lain: 
1) Karakteristik Pasien 

Faktor pentu tingkat pasien atau konsumen oleh karakteristik dari pasien tersebut yang 
merupakan ciri-ciri seseorang atau kekhasan seseorang yang mebedakan orang yang satu 
dengan orang yang lain. Karakteristik tersebut berupa nama, umur, jenis kelamin, latar 
belakang pendidikan, suku bangsa, agama, pekerjaan dan lain-lain. 

2) Sarana Fisik 
Berupa bukti fisik yang dapat dilihat yang meliputi gedung, perlengkapan, seragam 
pegawai dan sarana komunikasi. 

3) Jaminan 
Pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki perawat. 

4) Kepedulian 
Kemudahan dalam membangun komunikasi baik anatara oegawai dengan klien, perhatian 
pribadi dan dapat memahami kebutuhan pelanggan. 

5) Kehandalan 
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 Dari hasil pengujian grafik plot menunjukkan data yang bergerak mengikuti garis linier 
diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada tabel penelitian berdistribusi normal. 
 

Uji Heteroskedastisitas 

Gambar 3 
Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot 

 
Sumber : Output SPSS 21 data diolah 
 

Dari grafik scaterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik 
di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 
heterosdastisitas pada model regresi. 

 
Uji Multikolinearitas 

Tabel 1 
Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 
Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   
Pelayanan Kesehatan ,637 1,571 
Fasilitas ,644 1,553 
Kemudahan Administrasi ,735 1,360 

Sumber : Output SPSS 21 data diolah 
Berdasarkan tabel output di atas diketahui nilai Tolerance semua variabel independen lebih 

dari 0,10. Sedangkan nilai VIF semua variabel independen kurang dari 10,00. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa tidak terjadi Multikolinearitas. 
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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pelayanan kesehatan, 
fasilitas dan kemudahan administrasi terhadap kepuasan pasien diabetes melitus rawat inap 
pada RSUD Kota Tangerang. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner 
yang diberikan kepada 109 pasien rawat inap RSUD Kota Tangerang. Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan metode 
koefisien korelasi (r) dengan nilai pelayanan kesehatan 0,448, fasilitas 0,435 dan nilai 
kemudahan administrasi 0,471. Selain itu dalam menganalisa, terdapat pengaruh pelayanan 
kesehatan, fasilitas dan kemudahan administrasi terhadap kepuasan pasien dengan metode 
koefisien determinasi (R2) diperoleh 29,2%. Hal ini menunjukkan bahwa 29,2% kepuasan 
pasien dipengaruhi oleh pelayanan kesehatan, fasilitas dan kemudahan administrasi, 
sedangkan sisanya sebesar 70,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kebersihan, 
jumlah dokter, fisik bangunan, dan harga. Hasil persamaan regresi yang terbentuk adalah Y 
= 12,761 + 0,202 X1 + 0,188 X2 + 0,290 X3, ini berarti pelayanan kesehatan memberikan 
nilai pengaruh sebesar 0,202, fasilitas memberikan nilai pengaruh sebesar 0,188 dan 
kemudahan administrasi memberikan nilai pengaruh sebesar 0,290 terhadap kepuasan pasien. 
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel  pelayanan kesehatan terhadap 
kepuasan pasien berpengaruh signifikan, hal tersebut dapat dilihat dari uji t nilai t hitung 
sebesar 2,074 dengan nilai signifikan 0,041<0,05 maka Ho1 ditolak dan Ha1 diterima. Untuk 
fasilitas terhadap kepuasan pasien menunjukkan t hitung sebesar 1,815 dengan nilai 
signifikan 0,072<0,05 maka Ho1 ditolak dan Ha1 diterima. Sementara kemudahan 
administrasi terhadap kepuasan pasien menunjukkan t hitung sebesar 3,069 dengan nilai 
signifikan 0,003<0,05 maka Ho1 ditolak dan Ha1 diterima. Hasil penelitian dari pelayanan 
kesehatan, fasilitas dan kemudahan administrasi terhadap kepuasan pasien, dari hasil 
perhitungan didapatkan angka uji F hitung sebesar 15,834 dengan nilai signifikan 0,000<0,05 
maka Ho1 ditolak dan Ha1 diterima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan 
kesehatan, fasilitas dan kemudahan administrasi mempunyai pengaruh yang signifikan secara 
parsial dan simultan terhadap kepuasan pasien. 
 
Kata Kunci : Pelayanan Kesehatan, Fasilitas, Kemudahan Administrasi dan  

            Kepuasan Pasien 

 
 

Uji Autokorelasi 

Tabel 2 
Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

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

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,563a ,316 ,297 3,24424 1,727 

a. Predictors: (Constant), Kemudahan Adiminstrasi, Fasilitas, Pelayanan Kesehatan 

b. Dependent Variable: Kepuasan Pasien 
 
Sumber : Output SPSS 21 data diolah 
 

Berdasarkan output di atas, diketahui nilai D-W 1,727, selanjutnya nilai ini akan kita 
simpulkan bahwa nilai D-W terletak diantara -2 sampai +2 sehingga nilai D-W tersebut tidak 
ada autokorelasi. 
 
Analisis Regresi Linear 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 Uji Regresi Linier Berganda 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 12,242 4,284  2,858 ,005   

Pelayanan Kesehatan ,194 ,097 ,203 2,011 ,047 ,637 1,571 

Fasilitas ,211 ,104 ,203 2,019 ,046 ,644 1,553 

Kemudahan 

Adiminstrasi 

,286 ,094 ,287 3,049 ,003 ,735 1,360 

a. Dependent Variable: Kepuasan Pasien 
 
Sumber : Output SPSS 21 data diolah 
 
 

ANALISA PENGARUH PELAYANAN KESEHATAN ( ALBIANSYAH)
28-34



 
 

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk adalah : 

 

 

Keterangan : Y = Kepuasan Pasien 
  X1 = Pelayanan Kesehatan 
  X2 = Fasilitas 
  X3 = Kemudahan Administrasi 
Keterangan : b1, b2 dan b3 = Koefisien Regresi 
  e  = Standar Error 
  a  = Konstanta 
Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa : 
1) Konstanta (a) sebesar 12,242, hasil ini menunjukkan bahwa bila variabel pelayanan 

kesehatan, fasilitas dan kemudahan administrasi tidak mempengaruhi kepuasan pasien, 
maka kepuasan pasien tetap ada sebesar12,242. Karena dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak diteliti oleh penulis 

2) Pelayanan kesehatan mempunyai koefisien regresi sebesar 0,194 dengan arah positif. Hal 
ini berarti semakin tinggi pelayanan kesehatan semakin tinggi pula kepuasan pasien atau 
jika pelayanan kesehatan bertambah satusatuan maka kepuasan pasien akan bertambah 
0,194 

3) Fasilitas mempunyai koefisien regresi sebesar 0,211 dengan arah positif. Hal ini semakin 
tinggi disiplin kerja maka semakin tinggi pula kepuasan pasien atau jika fasilitas 
bertambah satu-satuan maka kepuasan pasien akan bertambah 0,211 

4) Kemudahan administrasi mempunyai koefisien regresi sebesar 0,286 dengan arah positif. 
Hal ini berarti semakin tinggi kemudahan administrasi maka semakin tinggi pula kepuasan 
pasien atau jika kemudahan administrasi bertambah satu-satuan maka kepuasan pasien 
akan bertambah 0,286. 
 

Analisis Korelasi 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 
Y = 12,242+0,194X1+0,211X2+0,286X3 
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Tabel 4 
Hasil Pengujian Korelasi 

Correlations 
 Pelayanan 

Kesehatan 

Fasilitas Kemudahan 

Adiminstrasi 

Kepuasan 

Pasien 

Pelayanan 

Kesehatan 

Pearson Correlation 1 ,558** ,458** ,448** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 

N 109 109 109 109 

Fasilitas 

Pearson Correlation ,558** 1 ,449** ,445** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 

N 109 109 109 109 

Kemudahan 

Adiminstrasi 

Pearson Correlation ,458** ,449** 1 ,471** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 

N 109 109 109 109 

Kepuasan 

Pasien 

Pearson Correlation ,448** ,445** ,471** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 109 109 109 109 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Sumber : Output SPSS 21 data diolah 
 
 Pada tabel 4 di atas terlihat tabel output pertama antara pelayanan kesehatan dengan 
kepuasan pasien sebelum memasukannya variabel kontrol (kepuasan pasien) ke dalam analisis. 
Dari output ini diketahui nilai koefisien korelasi (Correlations) sebesar 0,558 (positif) dan nilai 
significance (2-tailed) adalah 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang 
positif dan kategori hubungan korelasi cukup kuat. 

Tabel output kedua antara fasilitas dengan kepuasan pasien sebelum memasukannya 
variabel kontrol (kepuasan pasien) ke dalam analisis. Dari output ini diketahui nilai koefisien 
korelasi (Correlations) sebesar 0,458 (positif) dan nilai significance (2-tailed) adalah 0,000 < 
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Tabel output ketiga antara kemudahan administrasi dengan kepuasan pasien sebelum 
memasukannya variabel kontrol (kepuasan pasien) ke dalam analisis. Dari output ini diketahui 
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Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisian 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 
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menerangkan variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai Adjusted 
R Square sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 
Tabel 5 

Hasil uji Koefisien Determinasi (R2) 
 

Model Summaryb 

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

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,563a ,316 ,297 3,24424 1,727 

a. Predictors: (Constant), Kemudahan Adiminstrasi, Fasilitas, Pelayanan Kesehatan 

b. Dependent Variable: Kepuasan Pasien 
 
Sumber : Output SPSS 21 data diolah 
 

 Dari hasil perhitungan regresi di atas diketahui bahwa koefisien determinasi (adjusted 
R2) yang diperoleh sebesar 0,297. Hal ini berarti 29,7% variabel kepuasan pasien dipengaruhi 
oleh variabel pelayanan kesehatan, fasilitas dan kemudahan administrasi. Sedangkan sisanya 
70,3% dipengaruhi oleh varibel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini, misalnya 
kebersihan, jumlah dokter, fisik bangunan, harga dan sebagainya. 
 
Analisa Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Pengujian dilakukan dengan melihat taraf signifikasi (p=value). Jika taraf signifikansi 
yang dihasilkan dari perhitungan di bawah 0,05 maka hipotesis diterima, sebaliknya jika taraf 
signifikansi hasil hitung lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. 

 
Tabel 6 

Hasil Uji t 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 12,242 4,284  2,858 ,005   
Pelayanan 
Kesehatan 

,194 ,097 ,203 2,011 ,047 ,637 1,571 

Fasilitas ,211 ,104 ,203 2,019 ,046 ,644 1,553 
Kemudahan 
Adiminstrasi 

,286 ,094 ,287 3,049 ,003 ,735 1,360 

a. Dependent Variable: Kepuasan Pasien 
Sumber : Output SPSS 21 data diolah 
 

Dari tabel 6 terlihat bahwa hasil pengujian hipotesis variabel Pelayanan Kesehatan 
memiliki nilai t hitung sebesar 2,011 lebih besar dari t tabel 1,9828 dengan taraf 0,047<0,05 
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3) Dalam segi kemudahan administrasi adalah hal yang sangat penting untuk masyarakat, 
khususnya pada saat proses pemulangan pasien di rawat inap. Sebaiknya koordinasi antar 
tenaga medis dengan petugas admin ruangan lebih ditingkatkan lagi agar kepulangan 
pasien tidak terhambat terlalu lama. 
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memiliki kemampuan yang cukup tinggi dalam menjelaskan variabel bebas, sedangkan sisanya 
yaitu sebesar 55,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari penelitian ini. 

 
Pembahasan Hasil Penelitian 
1. Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial terhadap Konservatisme Akuntansi  

Pengujian hipotesis tentang pengaruh struktur kepemilikan manajerial terhadap 
konservatisme akuntansi menghasilkan suatu koefisien regresi sebesar -39.393.325,839   
dan memiliki nilai t hitung -2,046 atau dapat dikatakan 2,046 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,050 dari hasil tersebut nilai t hitung -2,046 < t tabel sebesar 1,69933 dengan 
nilai signifikan 0,050 ≤  tingkat signifikansi yang di gunakan dalam penelitian ini 0,05 
Berpengaruhnya hasil kepemilikan manajerial ini dikarenakan persentase jumlah saham 
manajer yang lumayan cukup terhadap suatu perusahaan membuat para manajer ingin 
lebih mengembangkan perusahaan dengan lebih mementingkan kelangsungan hidup 
perusahaan dalam jangka panjang. Jika manajer juga ikut dalam fungsi pengawasan 
dalam perusahaannya maka bukan tidak mungkin manajer akan mengisyaratkan untuk 
melakukan konservatisme akuntansi yang semakin tinggi. 
 

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Konservatisme Akuntansi 
Hasil pengujian hipotesis pada variabel kepemilikan institusional terhadap 
konservatisme akuntansi menghasilkan koefisien regresi -20790846,209 dengan nilai t 
hitung sebesar -4,275 atau dapat dikatakan 4,275 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 
dari hasil tersebut nilai t hitung -4,275 < t tabel sebesar 1,69933 dengan nilai signifikan 
0,000 < dari tingkat signifikansi yang di gunakan dalam penelitian ini 0,05 maka dapat 
disimpulkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif secara signifikan terhadap 
konservatisme akuntansi 
Sama halnya dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional jika jumlah 
kepemilikan institusional yang tinggi, besar kemungkinan perusahaan akan menerapkan 
konsep konservatisme akuntansi jika perusahaan mengalami kerugian ataupun 
keuntungan 
 

3. Pengaruh Leverage terhadap Konservatisme Akuntansi 
Hasil pengujian mengenai pengaruh leverage terhadap konservatisme akuntansi 
mengasilkan koefisien regresi sebesar 314.069.789,686 dengan nilai t hitung hitung 
sebesar 1,968 dengan nilai signifikansi sebesar 0,059 dari hasil tersebut nilai t hitung 
1,968 > t tabel sebesar 1,69933 dengan nilai signifikan 0,059 > dari tingkat signifikansi 
yang di gunakan dalam penelitian ini 0,05 maka dapat disimpulkan leverage berpengaruh 
tidak signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 
Berpengaruhnya leverage terhadap konservatisme akuntansi berkaitan dengan adanya 
tingkat utang yang dimiliki oleh perusahaan. Tingginya hutang perusahaan mungkin 
perusahaan melakukan pinjaman terhadap perusahan lain untuk operasional menigkatkan 
laba dengan meningkatnya laba hal ini yang membuat mereka kian cenderung 
menerapkan konservatisme akuntansi dalam perusahaan. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan  

Penelitian ini disusun bermaksud untuk menguji seberapa penting atau seberapa besar 
pengaruh suatu struktur kepemilikan saham yang terdapat pada perusahaan tertentu dalam 
menentukan keputusan dalam konvergensi prinsip konservatisme akuntansi pada saat 
perusahaan melakukan publikasi laporan keuangan untuk keperluan pihak principal maupun 
agent. Pada penelitian ini struktur kepemilikan saham di proksikan oleh kepemilikan manajerial 
dan kepemilikan institusional sedangkan leverage diproksikan oleh Debt to Equity Ratio (DER).  

Dari hasil pengolahan data yang telah diproses menunjukan bahwa seluruh variabel bebas 
dan variabel terikat menghasilkan beberapa kesimpulan yang mungkin dapat menjadi acuan 
dalam menentukan penggunaan prinsip konservatisme akuntansi. Berikut adalah hasil 
kesimpulan tersebut. 

1. Variabel kepemilikan manajerial dalam penelitian ini memiliki nilai t hitung sebesar -
2,046 atau dapat dikatakan 2,046 dengan nilai signifikansi sebesar 0,050 dari hasil 
tersebut nilai t hitung -2,046 < t tabel sebesar 1,69933 dengan nilai signifikan 0,050 ≤ 
tingkat signifikansi yang di gunakan dalam penelitian ini 0,05 maka dapat disimpulkan 
kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap konservatisme 
akuntansi. 

2. Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai t hitung sebesar -4,275 atau dapat 
dikatakan 4,275 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dari hasil tersebut nilai t hitung -
4,275 < t tabel sebesar 1,69933 dengan nilai signifikan 0,000 < dari tingkat signifikansi 
yang di gunakan dalam penelitian ini 0,05 maka dapat disimpulkan kepemilikan 
institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap konservatisme akuntansi 

3. Kemudian untuk variabel leverage memiliki nilai t hitung sebesar 1,968 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,059 dari hasil tersebut nilai t hitung 1,968 > t tabel sebesar 1,69933 
dengan nilai signifikan 0,059 > dari tingkat signifikansi yang di gunakan dalam penelitian 
ini 0,05 maka dapat disimpulkan leverage berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi 

4. Berdasarkan hasil uji F yang telah di lakukan didapatkan hasil memperlihatkan bahwa 
nilai F hitung sebesar 9,628 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana tingkat 
signifikansi pada penelitian ini sebesar 0,05. Nilai F hitung pada tabel 4.9 sebesar 9,628 
> dari nilai F tabel yaitu sebesar 2,93 dan nilai signifikansi 0,00 < dari nilai signifikansi 
pada penelitian ini 0,05 maka dapat di simpulkan variabel kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional dan leverage  berpengaruh secara simultan dan signifikan 
terhadap konservatisme akuntansi. 

Saran  
Berdasarkan kesimpulan yang didapat dan dengan adanya keterbatasan dalam penelitian maka 
penulis memberikan beberapa saran agar penelitian ini dapat dikembangkan agar lebih baik dan 
banyak memberikan manfaat. Adapun saran bagi peneliti selanjutnya antara lain : 
1) Sebaiknya peneliti selanjutnya dapat menambahkan periode penelitian tidak hanya 

melakukan penelitian tiga periode saja atau dengan kata lain melakukan penelitian selama 
lima sampai sepuluh tahun. 

2) Disarankan untuk peneliti selanjutnya memperluas jumlah sampel perusahaan yang akan 
diteliti tidak hanya sebatas manufaktur food and beverages, sehingga penelitian dapat 
digeneralisasi. 
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3) Sebaiknya penelitian selanjutnya harus menambahkan struktur kepemilikan perusahaan 
lebih banyak lagi tidak hanya terpaku kepada kepemilikan manajerial dan kepemilikan 
institusional, melainkan di tambah dengan menambah kepemilikan publik dan 
kepemilikan independen. 
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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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ABSTRAK 
Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Implementasi Good Corporate Governance 
Terhadap Kinerja Keuangan dengan populasi dalam penelitian 10 perusahaan Food and 
Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019, dengan sampel populasi 
n50, metode purposive sampling. Pengujian dilakukan menggunakan analisis regresi linear 
berganda. Berdasarkan hasil penelitian Good Corporate Governance yang di proksi dengan 
kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan komite 
audit secara parsial terdapat dua berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yaitu 
kepemilikan institusional nilai signifikansi 0,044 < 0,05, dan dewan komisaris nilai signifikansi 
0,015 < 0,05, sedangkan dua tidak berpengaruh signifikan adalah kepemilikan manajerial nilai 
signifikansi 0,06 > 0,05 dan komite audit nilai signifikansi 0,088 > 0,05. Secara simultan 
kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komite audit 
berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.  
 
Kata kunci: Good Corporate Governance dan kinerja keuangan 
 
 

PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 

Persaingan dalam dunia bisnis saat ini terbilang sangat pesat, sehingga setiap perusahaan 
harus bersaing secara ketat. Perusahaan harus memiliki strategi untuk bersaing agar tidak 
mengalami kebangkrutan dengan cara menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. “Good 
Corporate Governance diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar efisien, transparan, dan 
konsistensi dengan peraturan perundang – undangan” (Zarkasyi, 2018). Dengan demikian 
semakin baik corporate governance yang diterapkan maka akan semakin baik pula kinerja 
keuangan perusahaan  

Menurut Wiendy Indriarti (2018) Good Corporate Governance (GCG) adalah sistem dan 
struktur yang  baik dalam mengelola perusahaan dengan meningkatkan nilai tambah. Pemegang 
saham dengan GCG mengakomodasikan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap 
perusahaan (stakeholder), seperti: kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, 
pemerintah, dan masyarakat luas. Perusahaan meyakini bahwa implementasi GCG merupakan 
bentuk lain penegakan etika bisnis dan etika kerja yang sudah lama menjadi komitmen 
perusahaan, dan implementasi GCG berhubungan dengan peningkatan nilai perusahaan. 
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Perusahaan yang mempraktikkan GCG akan mengalami perbaikan citra, dan nilai 
perusahaan. Tujuan Good Corporate Governance untuk meningkatkan pengelolaan perusahaan 
berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan 
kesetaraan mendorong pemberdayaan fungsi kemandirian masing-masing organisasi perusahaan 
yaitu dewan komisaris, direksi dan rapat umum pemegang saham, dan mengoptimalkan nilai 
perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku 
kepentingan yang lain. Dewan komisaris dan komite audit mempunyai peran yang sangat penting 
dan strategis dalam memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya 
menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya Good 
Corporate Governance. 

Mekanisme Good Corporate Governance ditandai dengan adanya Kepemilikan 
Instutional, Kepemilikan Manajerial, keberadaan Dewan Komisaris, dan keberadaan Komite 
Audit. Dalam mencapai Good Coproate Governance yang baik, dibutuhkan adanya peran dari 
Kepemilikan Institusional. Kepemilikan Institusi dirasa dapat mengurangi terjadinya konflik 
keagenan, Muhammad Saifi (2017) berpendapat bahwa perusahaan akan dikontrol dengan baik 
oleh pihak – pihak Institusi tersebut. Kepemilikan Manajerial mampu menjadi mekanisme Good 
Corporate Governance mampu mengurangi masalah ketidakselarasan kepentingan antara 
manajer dengan pemilik atau pemegang saham atau dapat dikatakan semakin meningkat proporsi 
kepemilikan saham manajerial maka semakin baik kinerja perusahaan. Dewan Komisaris berada 
pada posisi untuk memastikan bahwa manajemen telah benar-benar bekerja demi kepentingan 
dalam perusahaan sesuai strategi yang telah ditentukan dan menjaga kepentingan para pemegang 
saham yaitu guna untuk meningkatkan nilai ekonomis perusahaan. 

Komite Audit juga mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal 
memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti menjaga terciptanya sistem 
pengawasan perusahaan yang memadai dan dilaksanakannya Good Corporate Governance. 

Berdasarkan permasalahan dan kajian atas penelitian–penelitian terdahulu, maka penulis 
terinspirasi untuk meneliti tentang implementasi “Pengaruh Implementasi Good Corporate 
Governance terhadap Kinerja Keuangan (Studi kasus pada Perusahaan Food and 
Bevarage yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019)”. 
 
Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah: 
1) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan Food and Bevarages periode 2015-2019?  
2) Apakah  kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan  terhadap kinerja keuangan 

perusahaan Food and Bevarages periode 2015-2019? 
3) Apakah dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan Food and Bevarages periode 2015-2019?  
4) Apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan Food 

and Bevarages periode 2015-2019? 
5) Apakah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komite 

audit berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan perusahaan Food and 
Bevarages periode 2015-2019?  
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LANDASAN TEORI 
 
Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan (agency theory) merupakan dasar yang digunakan untuk menjelaskan 
tentang Corporate Governance. Teori ini berisi tentang penjelasan mengenai hubungan antara 
agent (manajer) dan principal (pemilik). Dalam pelaksanaannya, pemilik akan memberikan 
wewenang kepada manajer dengan harapan agar manajer tersebut akan memberikan yang terbaik 
untuk mencapai tujuan dari pemilik, yaitu memaksimalkan laba perusahaan. Namun timbul 
masalah dari adanya pemisahan kepemilikan dan pengelolaan yang disebut sebagai masalah 
agensi. Masalah agensi timbul akibat adanya konflik kepentingan (conflict of interest) antara 
pemilik (pemegang saham) dan agen (manajemen). Masalah kepentingan pribadi (masalah 
agensi). Masalah tersebut terjadi karena pemilik modal berusaha menggunakan dana sebaik-
baiknya dengan resiko sekecil mungkin, sedangkan manajer cenderung mengambil keputusan 
pengelolaan dan untuk memaksimalkan keuntungan yang sering bertentangan dan cenderung 
mengutamakan kepentinganya sendiri (Jensen & Meckling, dalam Febriyanto, 2013).  

Untuk mengurangi masalah atau konflik yang terjadi antara pemilik dan manajemen, 
maka diperlukan suatu mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Mekanisme 
yang dapat dipakai adalah GCG (Good Corporate Governance). GCG diharapkan dapat menjadi 
sistem yang memberikan petunjuk dan prinsip untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan 
manajer dan pemegang saham. 

Corporate Governance suatu konsep yang didasarkan pada teori keagenan, yang 
diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan  kepada investor bahwa 
mereka akan menerima return atas dana yang mereka inevestasikan. Corporate Governance 
berkaitan dengan bagaimana investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi 
investor. 

 
Corporate Governance 

Corporate Governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan 
antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta 
pemegang kepentingan intern dan ekstern lainya yang berkaitan dengan hak- hak dan 
kewajibannya, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan arah 
strategi dan kinerja suatu perusahaan. Dengan adanya pelaksanaan Good Corporate Governance 
diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang pada akhirnya dapat 
meningkatkan daya informasi akuntansi. Laporan keuangan yang baik adalah yang benar-benar 
mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.  

prinsip-prinsip Good Corporate Governance harus mencerminkan pada hal-hal sebagai 
berikut: 
a. Fairness (Keadilan). Menjamin adanya perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-

hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan 
yang berlaku berdasarkan asas keadilan.  

b. Transparency (Transparansi). Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, akurat 
dan tepat pada waktunya mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, 
kepemilikan, dan para pemegang kepentingan (stakeholders). Dalam pelaksanaannya 
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perusahaan diharuskan untuk menyediakan informasi yang material dan relevan dengan 
cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.  

c. Accountability (Akuntabilitas). Menjelaskan fungsi, struktur, sistem dan 
pertanggungjawaban organ perusahaan hingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara 
efektif. Prinsip ini menegaskan pertanggungjawaban manajemen terhadap perusahaan dan 
para pemegang saham. Perusahaan diharapkan dapat mempertanggungjawabkan 
kinerjanya secara transparan dan wajar. Prinsip akuntabilitas diperlukan agar perusahaan 
mencapai kinerja yang berkesinambungan.  

d. Responsibility (Pertanggungjawaban). Memastikan kesesuaian (kepatuhan) di dalam 
pengelolaan perusahaan terhadap korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang 
berlaku. Dalam hal ini perusahaan memiliki tanggungjawab sosial terhadap masyarakat 
atau stakeholders dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjujung etika bisnis 
serta tetap menjaga lingkungan bisnis yang sehat, sehingga dapat memelihara 
kesinambungan usaha dalam jangka panjang. 

e. Independency (Independensi). Agar pelaksanaan Good Corporate Governance berjalan 
lancar, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing – masing orang yang 
bekepentingan terhadap perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi 
oleh pihak lain. 

Menurut Peruno (2017) Corporate Governance memiliki kesamaan yang menekankan 
pada tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam 
perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Tata kelola tersebut diwujudkan dalam 
satu sistem pengendalian perusahaan meliputi hal-hal sebagai berikut: 
a. Suatu struktur yang mengelola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, 

direksi, rapat umum pemegang saham dan para stakeholder lainya. 
b. Suatu sistem chek and balance mencakup pertimbangan kewenangan atas pengendalian 

perusahaan dan membatasi munculnya pengelolaan yang salah serta penyalahgunaan atas 
asset perusahaan. 

c. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujan perusahaan, pencapaian dan pengukuran 
kinerjanya.  

Tata kelola perusahaan atau Corporate Governance merupakan suatu sistem yang 
dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-
prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan. 
(www.idx.co.id di akses pada Mei 2014). Menurut Sukandar (2014) penerapan dan pengelolaan 
Corporate Governance yang baik merupakan sebuah konsep yang menekannya pentingnya hak 
pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu.  

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance 
(GCG) pada dasarnya adalah sistem, proses,dan seperangkat peraturan yang mengatur dan 
mengendalikan perusahaan agar tercipta nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan 
(stakeholder). 

 
Mekanisme Good Corporate Governance  

Mekanisme dalam pengawasan Corporate Governance dibagi menjadi dua kelompok 
yaitu internal dan eksternal (Wiendy Indrianti, 2018 ). Internal mechanisms adalah cara untuk 
mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS),  komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan 
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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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Keuangan (Y). Untuk mengetahui Degree of Freedom (df) pada uji t, dapat dihitung dengan 
rumus df= n-k-1, dimana n adalah jumlah data dan k adalah variabel bebas. 

t tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikasi 0,05 dengan derajat kebebasan 
(df) = n-k-1 = 50-4-1= 45. Hasil yang diperoleh untuk ttabel  sebesar -1,734 sedangkan thitung dapat 
dilihat dari hasil output SPSS pada tabel coefficient.  
 

Tabel Error! No text of specified style in document.  
Uji Statistik t 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,191 ,236  ,810 ,422 

KI ,003 ,001 ,262 2,073 ,044 
KM ,386 ,200 ,250 1,928 ,060 
DK ,023 ,009 ,315 2,523 ,015 
KA -,115 ,066 -,222 -1,743 ,088 

a. Dependent Variable: ROE 
Sumber : Output SPSS 22 

Berdasarkan hasil tabel di atas, maka dapat dijelaskan pengaruh masing-masing variabel 
independen terhadap variabel dependen sebagai berikut: 
1) Pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan. Kepemilikan institusional 

(KI) memiliki tingkat signifikansi 0,044 < 0,05 atau nilai thitung 2,073 > ttabel 2,0141 yang 
artinya menonlak Ho dan menerima H1. Maka dapat disimpulkan kepemilikan institusional 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. 

2) Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan. Kepemilikan manajerial 
(KM) memiliki tingkat signifikansi 0,060 > 0,05 atau nilai thitung 1,928  < ttabel 2,0141 yang 
artinya menerima Ho dan menolak H2. Maka dapat disimpulkan kepemilikan manajerial 
tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. 

3) Pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja keuangan. Dewan komisaris (DK) memiliki 
tingkat signifikansi 0,015 < 0,05 atau nilai thitung  2,523 >  ttabel 2,0141 yang artinya menolak 
Ho dan menerima H3. Maka dapat disimpulkan dewan komisaris berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja keuangan. 

4) Pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan. Komite audit (KA) memiliki tingkat 
signifikansi 0,088 > 0,05 atau nilai thitung -1,743 < ttabel 2,0141 yang artinya menerima Ho 
dan menolak H4. Maka dapat disimpulkan komite audit tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja keuangan. 

 
Hasil Uji F (Uji Simultan) 

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas secara simultan 
(bersama-sama) terhadap variabel terikat. Pengaruh simultan ditemukan apabila hasil Fhitung > 
Ftabel dan nilai Sig < 0,05. Jika hasil output SPSS menunjukkan hal sebaliknya maka dapat 
disimpulkan bahwa variabel secara simultan tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat. 
Hasil output SPSS dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 5 
ANOVA atau Uji F 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .319 4 0.080 5.344 .001b 

Residual .672 45 0.015   
Total .991 49    

a. Dependent Variable: ROE 

b. Predictors: (constant) KA, DK, KI, KM 

Sumber: Output SPSS 22 
 

Berdasarkan tabel di atas, uji signifikasi simultan (uji statistik F) atau uji ANOVA 
diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 5,344 dengan signifikansinya 0,001 lebih kecil dari taraf 
signifikan yaitu 0,05. Dengan demikian, secara simultan hipotesis alternatif yang menyatakan 
bahwa “Kepemilikan Institusional (KI), Kepemilikan Manajerial (KM), Dewan Komisaris (DK), 
dan Komite Audit (KA) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROE)” diterima artinya 
kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komite audit 
meningkat, maka kinerja keuangan perusahaan juga akan semakin meningkat. 
 
Interpretasi Hasil Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Good Corporate 
Governance (Proporsi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan 
komite audit) terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan Food And Bevarages yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan 
bahwa dari empat variabel independen, hanya tiga variabel berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan perusahaan Food And Bevarages, yaitu variable kepemilikan institusional, 
kepemilikan manajareial, dan komite audit. 

 
1.1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan 

Hipotesis pertama menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, dengan nilai t sebesar 2,073 dan nilai 
signifikansi sebesar 0,044. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,044 < 0,05) atau 
nilai thitung sebesar 2,073 lebih besar dari ttabel 2,0141 yang berarti bahwa hipotesis pertama 
diterima.  
 
H1 : Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.   

Hasil penelitian ini sejalan dengan Febriyanto (2013) yang menyatakan kepemilikan 
institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang 
dilakukan oleh Rizky Arifani (2013) yang mengukur juga kinerja keuangan dengan salah satu 
variabel independennya yaitu kepemilikan institusional, memiliki hasil penelitian yaitu 
kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal 
yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2015) membuktikan bahwa 
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kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dengan koefisien positif terhadap kinerja 
keuangan.  

Hasil penelitian ini berbeda dengan Permanasari (dalam Tuarita, 2015)  yang menemukan 
bukti empiris bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
perusahaan. Menurut pendapatnya investor institusional adalah pemilik sementara (transfer 
owner) sehingga hanya terfokus pada laba sekarang (current earnings). Perubahan pada laba 
sekarang dapat mempengaruhi keputusan investor institusional. Jika perubahan ini dirasakan 
tidak menguntungkan oleh investor, maka investor dapat menarik sahamnya. Karena investor 
institusional memiliki saham dengan jumlah besar, maka jika mereka menarik sahamnya akan 
mempengaruhi nilai saham secara keseluruhan. Hal ini berarti bahwa kepemilikan institusional 
belum mampu menjadi mekanisme untuk meningkatkan nilai perusahaan. 

 
1.2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan 

Hipotesis kedua menyatakan bahwa keberadaan kepemilikaan manajerial  berpengaruh 
negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, dengan nilai t sebesar 1,928 
dan nilai signifikansi sebesar 0,060. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 (0,060 > 
0,05) atau nilai thitung sebesar 1,928 lebih kecil dari ttabel  2,0141  yang berarti bahwa hipotesis 
kedua ditolak.  
 
H2 : Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan Amien (2011) yang menyatakan bahwa kepemilikan 
manajerial yang terlalu tinggi, dapat berdampak buruk terhadap perusahaan karena dapat 
menimbulkan masalah pertahanan, yang berati jika kepemilikan manajerial tinggi, mereka 
memiliki posisi yang kuat untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan dan pihak pemegang 
saham eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer. Hal ini 
disebankan tingginya hak voting yang dimiliki oleh manajer. Hasil penelitian ini mendukung 
teori bahwa kinerja keuangan perusahaan sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. 

Hasil penelitian berbeda dengan yang dilakukan oleh Laila (2011) yang membuktikan 
secara signifikan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dan 
penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti (2014) yang menyatakan adanya pengaruh yang kuat 
antara kinerja dengan perusahaan dimana direkturnya mempunyai kepemilikan saham. 

 
1.3. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan  

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja keuangan perusahaan, dengan nilai t sebesar 2,523, dan nilai signifikansi 
sebesar 0,015. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,015 < 0,05) atau nilai thitung 
sebesar 2,523 lebih besar dari ttabel 2,0141 yang berarti bahwa hipotesis ketiga diterima. 
 
H3 : Dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Hasil penelitian ini mendukung teori keagenan yang mengatakan bahwa peran komisaris 
adalah meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang 
saham. Sejalan dengan Lusiana (2017) yang menayatakan bahwa peran penting dalam 
mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para 
manajer benar-benar mengingkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian dari pencapaian 
perusahaan.  
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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 

67-71



 
 

Hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Sylvia dan Sidharta (dalam Tuarita, 2015) 
juga mengatakan bahwa pengangkatan dewan komisaris oleh perusahaan mungkin hanya 
dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan good 
corporate governance di dalam perusahaan. Keberadaan komisaris independen dalam 
perusahaan cenderung tampak sekedar formalitas untuk memenuhi peraturan yang ada, fungsi 
pengawasan yang seharusnya menjadi tanggung jawab anggota dewan menjadi tidak efektif, 
sehingga keberadaan komisaris independen tidak dapat meningkatkan efektifitas monitoring 
yang dijalankan komisaris. 

 
1.4. Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan 

Hipotesis keempat menyatakan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja keuangan perusahaan, dengan nilai t sebesar -1,743 dan nilai signifikansi 
sebesar 0,088. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 (0,088 > 0,05) atau nilai thitung 
sebesar -1,743 lebih kecil dari ttabel 2,0141 yang berarti bahwa hipotesis keempat ditolak.  
 
H4 : Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ira Heny (2017) yang 
menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. 

Hasil ini terjadi karena adanya kemungkinan bahwa pembentukan komite audit dalam 
perusahaan didasari oleh regulasi dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang 
mensyaratkan perusahaan mempunyai komite audit yang paling sedikit terdiri dari seorang 
komisaris independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan 
atau akuntansi, dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang hukum. 

 
1.5. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, 

dan Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan  
Hipotesis kelima menyatakan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 

dewan komisaris, dan komite audit secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja 
keuangan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan 
manajerial, dewan komisaris, dan komite audit secara bersama-sama berpengaruh positif 
terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung sebesar 5,344, 
dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,001 < 
0,05) yang berarti bahwa hipotesis kelima diterima.  
 
H5 : kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komite audit 
secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

Arah hubungan yang terjadi antara komponen GCG dengan kinerja keuangan perusahaan 
adalah positif, artinya apabila terjadi peningkatan GCG maka kinerja keuangan perusahaan akan 
mengalami peningkatan dan apabila terjadi penurunan GCG maka kinerja keuangan perusahaan 
akan mengalami penurunan.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pengaruh good corporate governance (GCG) 
yang diproksi dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan 
komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROE) pada perusahaan Food And 
Bevarages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019, baik secara parsial 
(sendiri-sendiri) maupun simultan (bersama-sama). Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah dikemukakan maka kesimpulan dari penelitian mengenai analisis 
pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan adalah sebagai berikut: 
1. Hipotesis pertama menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, dengan nilai t sebesar 2,073 dan nilai 
signifikansi sebesar 0,044. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,044 < 0,05) 
atau nilai thitung sebesar 2,073 lebih besar dari ttabel 2,0141 yang berarti bahwa hipotesis 
pertama diterima. 

2. Hipotesis kedua menyatakan bahwa keberadaan kepemilikaan manajerial berpengaruh 
negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, dengan nilai t sebesar 
1,928 dan nilai signifikansi sebesar 0,060. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 
(0,060 > 0,05) atau nilai thitung sebesar 1,928 lebih kecil dari ttabel 2,0141 yang berarti bahwa 
hipotesis kedua ditolak. 

3. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja keuangan perusahaan, dengan nilai t sebesar 2,523, dan nilai signifikansi 
sebesar 0,015. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,015 < 0,05) atau nilai 
thitung sebesar 2,523 lebih besar dari ttabel 2,0141 yang berarti bahwa hipotesis ketiga 
diterima. 

4. Hipotesis keempat menyatakan bahwa keberadaan komite audit tidak berpengaruh positif 
dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, dengan nilai t sebesar -1,743 
dan nilai signifikansi sebesar 0,088. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 (0,088 
> 0,05) atau nilai thitung sebesar -1,743 lebih kecil dari ttabel 2,0141 yang berarti bahwa 
hipotesis keempat ditolak. 

5. Kepemilikan institusional, kepemilikan manjerial, dewan komisaris, dan komite audit 
secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan hasil uji 
F (ANOVA), nilai Fhitung yang dihasilkan sebesar 5,344 lebih besar dari Ftabel sebesar 2,58 
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 yang berarti kepemilikan 
institusional, kepemilikan manjerial, dewan komisaris, dan komite audit secara bersama-
sama berpengaruh positif dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 

6. Besarnya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komite 
audit dalam GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari nilai koefisien 
determinasi Adjusted R Square yang menunjukkan angka 0,262. Hal ini berarti bahwa 
kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komite audit 
mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan sebesar 26,2% dengan demikian masih ada 
variabel lain yang turut mempengaruhi besarnya kinerja keuangan perusahaan, yaitu 
sebesar 73,8%. 
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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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Saran 
Penelitian ini dimasa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih 

berkualitas dengan adanya beberapa masukan mengenai beberapa hal diantaranya: 
1. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan good corporate governance 

bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, 
sehingga perlu dipertahankan adanya budaya good corporate governance dalam 
perusahaan khususnya perusahaan Food And Bevarages yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) untuk menjaga kesinambungan kegiatan operasional yang dijalankan oleh 
perusahaan kedepan.  

2. Peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian serupa namun dengan 
sektor yang berbeda dan dengan jumlah sampel yang lebih banyak 
sehingga mampu memperkuat hasil penelitian-penelitian yang telah 
dilakukan sebelumnya. 
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ABSTRAKSI 
Kepemimpinan (leadership) merupakan sebuah cara seorang pemimpin (leader), dalam 
mengarahkan, mendorong, dan mengatur berbagai unsur dalam sebuah organisasi untuk 
mewujudkan suatu tujuan yang akan dicapai, sehingga dapat menghasilkan kinerja pegawai 
yang semaksimal mungkin. Dalam rangka mencapai suatu tujuan dimaksud perlu adanya 
berbagai upaya bagaimana caranya seorang pemimpin dapat memberikan stimulus peggerak 
dan dorongan semangat dalam melaksanakan berbagai kegiatan kepada para karyawan, 
sehingga sasaran ataupun tujuan yang di rencanakan secara berkesinambugan dapat mendorong 
akan tercapainya sebuah target yang sudah ditetapkan. Disamping hal tersebut, sebagai 
pemimpin diharapkan juga dapat memberikan peluang baru akan adanya kesempatan bagi para 
karyawan teradap promosi  jabatan terutama bagi mereka yang memiliki prestasi kerja sehigga 
tercipta sebuah kepuasan kerja karyawan. Oleh karena itu peranan seorang pemimpin dalam 
menjalankan roda kepemimpinan pada suatu organisasi adalah mutlak adanya. Salah satu hal 
yang paling mendasar diamati, dinilai dan dirasakan oleh segenap karyawan adalah melalui 
gaya kepemimpinan mereka. Banyak gaya kepemimpinan yang biasa diterapkan oleh seorang 
pemimpin dalam sebuah organisasi, diantaraya adalah gaya kepemimpinan yang otokratik, 
paternalistik atau gaya kepemimpinan yang demokratik yang diharapkan dapat menghantarkan 
sebuah organisasi tumbuh dan berkembang melalui kinerja para karyawan sehigga mereka 
merasakan sebuah kepuasan dalam bekerja di lingkungan organisasi tersebut. Kepuasan kerja 
adalah keadaan emosional seorang karyawan di mana terjadi atau pun tidak terjadi titik temu 
antara nilai balas jasa kerja karyawan dari perusahaan/organisasi dengan tingkat nilai balas jasa 
yang memang diinginkan oleh karyawan yang bersangkutan. Ulasan sederhana ini dituangkan 
oleh penulis dengan mengamati pada sebuah organisasi tertentu. Untuk melakukan ulasan 
sederhana, penulis menggunakan analisa regresi berganda yang dibantu oleh Uji T maupun F 
serta menggunakan koefisien determinasi dalam rangka meninjau sebesar besar kekuatan 
pengaruh antara variabel X terhadap Y. Adapun data dikumpulkan melalui kuesioner yang 
dibagikan kepada 50 responden karyawan pada sebuah organisasi. Dari ketiga variabel 
independen yang diuji secara individual, tipe kepemimpinan yang paling dominan dalam 
mempengaruhi kepuasan kerja karyawan adalah gaya kepemimpinan Otokratik (X2). 
 
Kata kunci : Kepemimpinan Paternalistik, Otokratik,  Demokratik, dan Kepuasan kerja. 
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PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang Masalah 

Setiap organisasi yang berkembang pada dasarnya dituntut untuk mampu menggunakan 
sumber daya yang dimiliki secara optimal, dalam arti organisasi harus mampu  menciptakan 
keunggulan kompetitif melalui pengelolaan dan pengkoordinasian sumber daya manusia secara 
efektif dan efisien sehingga dapat bersaing dengan para kompetitor. Sumber daya manusia 
yang ada dalam sebuah oragnisasi adalah salah satu aset sebagai karyawan yang harus 
dioptimalisasikan tanpa mengurangi daya inovasi mereka. 

Seorang karyawan diharapkan dapat dikembangkan dengan baik dan benar dalam 
lingkungan organisasi sehingga mampu memberikan keuntungan terhadap organisasi dimana 
mereka bekerja sehingga visi dan misi organisasipun dapat tercapai dengan baik, dengan 
memperoleh profitabilitas sesuai target yang ditetapkan, serta mampu menemukan dan 
mengembangkan pangsa pasar organisasi lebih meningkat dibandingkan dengan para 
pesaingnya. Namun sebaliknya, apabila organisasi salah dalam mengelola dan mengarahkan 
karyawan, maka salah satu akibat yang terjadi adalah kinerja karyawan kurang maksimal dan 
optimal, dan dampak terpuruk adalah jauh dari hasil kinerja yang memuaskan. 

Kepemimpinan (leadership) dapat dikatakan sebagai cara dari seorang pemimpin 
(leader), dalam mengarahkan, mendorong, dan mengatur semua unsur-unsur didalam suatu 
organisasi untuk mewujudkan suatu tujuan yang akan dicapai, sehingga menghasilkan kinerja 
pegawai secara maksimal. Dengan meningkatnya kinerja pegawai berarti mempermudah 
tercapainya hasil kerja pegawai dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk meraih tujuan 
tersebut harus diupayakan dengan berbagai cara bahwa seorang  pemimpin dapat memberikan 
dorongan semangat kerja kepada karyawan, agar sasaran maupun tujuan yang di rencanakan 
secara bersama-sama dapat mencapai target. Selain hal tersebut, pemimpin juga dapat 
memberikan kesempatan dalam bentuk promosi jabatan kepada karyawan yang berprestasi, 
sehingga mendorong dan memotivasi semangat kerja para karyawan untuk bekerja secara 
optimal dan sungguh-sungguh karena merasa hasil kerja mereka perhatikan dan dihargai. 
Selain memberikan promosi jabatan, seorang pemimpin juga harus mampu memikirkan apa 
yang menjadikan para karyawan bekerja dengan senang tanpa ada tekanan, apakah berkaitan 
dengan perolehan gaji/upah yang sesuai ataupun memberikan tunjangan setiap saat tertentu 
termasuk menyediakan waktu untuk para karyawan sebagai hak ambil cuti. Dengan 
memberikan kompensasi serta berbagai insentif yang lain tersebut, tentu diharapkan karyawan 
akan memiliki kepuasan kerja maupun semangat yang tinggi dalam  mencapai sebuah target 
untuk dicapai secara bersama-sama.  . 

Dengan demikian, untuk  menjadi pemimpin (leader) harus memiliki ambisi, kepekaan, 
empati dan tanggung jawab, serta semangat yang tinggi untuk memberikan motivasi terhadap 
kinerja para karyawan, kecerdasan, kedewasaan, keluasan hubungan sosial, rasa simpatik yang 
tinggi serta berani mengambil keputusan sekalipun berisiko terhadap nama baik dan 
jabatannya. Itulah sebabnya, hal penting yang mendorong penulis untuk mengkaji lebih 
mendalam terutama meninjau peranan gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang 
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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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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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Paternalistik, Otokratik, dan Demokratik Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada 
Sebuah Organisasi”.  
 
Rumusan Masalah 

Adapun untuk menjawab permasalahan yang sering terjadi ketika seorang pemimpin 
menerapkan gaya kepemimpinannya dalam rangka  meningkatkan kepuasan konsumen pada 
sebuah organisasi, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 
1.  Apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Gaya Kepemimpinan 

paternalistik terhadap kepuasan kerja karyawan pada sebuah organisasi  secara parsial?  
2.  Apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan 

otokratik terhadap kepuasan kerja karyawan pada sebuah organisasi secara parsial?  
3.  Apakah tedapat pengaruh yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan 

demokrsatik terhadap kepuasan kerja  karyawan pada sebuah organisasi secara parsial? 
4. Apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan 

paternalistik, otokratik, dan demokratik terdapat kepuasan kerja karyawan pada sebuah 
organisasi secara simultan? 

 
Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang mendalam 
sekaligus memberikan pembuktian secara empiris  terkait  pengaruh gaya kepemimpinan 
paternalistik, otokratik dan demokratik  terhadap kepuasan kerja karyawan pada sebuah 
organisasi. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, 
maka tujuan tinjauan sederhana ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan paternalistik terhadap kepuasan kerja 

karyawan secara parsial. 
2. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan otokratik terhadap kepuasan kerja 

karyawan secara parsial. 
3. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan demokratik terhadap kepuasan kerja 

karyawan secara parsial. 
4. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan paternalistik, otokratik dan 

demokratik terhadap kepuasan kerja karyawan secara simultan. 
 

 
LANDASAN TEORI 

 
Dalam ulasan yang disampaikan oleh Malayu S.P. Hasibuan (2012:10) menyatakan 

bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan sebuah ilmu dan seni yang mengatur 
hubungan dan peranan seorang karyawan  agar dalam melaksanakan tugas dan 
tanggungjawabnya  lebih efektif dan efisien untuk membantu terwujudnya tujuan organisasi, 
karyawan dan masyarakat secara umum.  Demikian halnya Gary Dessler (2014:2) 
menambahkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah proses untuk memperoleh, 
melatih, menilai, dan memberikan kompenisasi kepada karyawan, serta memperhatikan 
hubungan kerja mereka, kesehatan dan keamanan, serta berbagai masalah yang berkaitan 
dengan rasa keadilan.   
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Pengertian Kepemimpinan 
Kepemimpinan sering dimaknai sebagai sebuah  kemampuan seseorang untuk 

mempengaruhi serta memotivasi orang lain dalam melakukan segala sesuatu sesuai dengan 
tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama. Untuk memperjelas lebih lanjut terhadap 
hakekat kepemimpinan, berbagai teori tentang kepemimpinan dengan mudah ditemukan dan 
dapat dirangkum sesuai pandangan mereka antara lain: 
a. Hani Handoko (2010 : 294) menegaskan bahwa bicara tentang kepemimpinan sama 

artinya bicara tentang hal yang mudah ditemukan dengan konsep pendefinisian yang 
berbeda-beda antara ahli satu dengan yang lain.  oleh berbagai orang yang berbeda. 

b. Yayat M.Herujito (2004 : 179) berpendapat bahwa kepemimpinan adalah sebuah ilmu 
dan seni kemampuan untuk mempengaruhi perilaku manusia untuk mengendalikan 
mereka yang berada dalam sebuah dalam organisasi, sehingga diharapkan terjadi 
adanya sinergitas perilaku yang dimiliki oleh mereka searah dan sesuai dengan perilaku 
yang diinginkan oleh seorang pemimpin dalam organisasi tersebut. 

c. Hasibuan (2010 : 167) menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah gaya seseorang dalam 
melakukan roda kepemimpinan sebuah organiosasi dengan upaya mempengaruhi 
perilaku para bawahannya, agar mereka mau diajak untuk bekerja sama serta bekerja 
secara produktif dalam upaya mencapai sebuah tujuan organisasi. 

d. Demikian halnya Ulbert Silalahi (2012 : 184), berpendapat bahwa kepemimpinan 
merupakan sebuah aktifitas untuk  mempengaruhi perilaku seseorang  baik secara 
individu atau bahkan dalam kelompok dengan harapan mereka melakukan kegiatan 
dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh organisasi.  

e. Lain halnya dengan Terry (2006 : 160), yang melihat bahwa bicara tentang 
kepemimpinan sama artinya bicara tentang keseluruhan aktifitas untuk mempengaruhi 
serta menggerakkan para karyawan dalam usaha mencapai tujuan secara bersama-sama. 
 

Gaya Kepemimpinan 
Pada dasarnya setiap individu dalam menjalankan segala aktifitas apapun bentuknya selalu 

disertai oleh sebuah gaya dalam perilaku mereka termasuk dalam mengendalikan sebuah 
sistem kinerja terhadap orang lain dalam sebuah organisasipun akan dipengaruhi oleh gaya 
kepemimpinan yang berbeda-beda. Bahkan sebuah keberhasilan atau bahkan kegagalan dalam 
memimpin sebuah organisasipun juga sangat tergantung dan dipengaruhi oleh faktor gaya 
kepemimpinan seorang pemimpin pada sebuah organisasi. Itulah sebabnya, disadari atau tidak 
disadari, namun faktanya telah membuktikan bahwa gaya kepemimpinan seseorang dalam 
kinerja sebuah organisasi pada dasarnya mempunyai pengaruh yang sangat besar  pada kinerja 
karyawan sehingga mampu menciptakan tingkat antusiasme kerja dan memotivasi seseorang 
dalam rangka meningkatkan kualitas maupun kuantitas kerja karyawan. Banyak jenis gaya 
kepemimpinan yang dimiliki oleh setiap pemimpin organisasi, namun hal yang menonjol dan 
sering ditemukan oleh penulis tiga gaya kepemimpinan yang telah ditetapkan dalam topik di 
atas yang berdampak langsung terhadap kepuasan kerja para karyawan yakni gaya 
kepemimpinan paternatistik, otokratik dan demokratik. 
a. Gaya kepemimpinan paternalistik lebih dikononasikan sebagai seorang pemimpin 

yang mengunakan pendekatan seorang bapak/kebapaan, sehingga gaya kepemimpinan 
dengan pendekatan sifat seperti ini layaknya seorang bapak dalam menangani seorang 
anak yakni lebih menggunakan pendekatan sebagai seorang pendidik, pengasuh, 
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pembimbing, penasihat, atau bahkan juga sebagai tukang memerintah dan pada saat 
tertentu juga memperlakukan para karyawan sebagai anak yang dimanja dengan 
berbagai kemudahan disediakan demi rasa senang para karyawaan, tetapi  gaya 
pememimpinan yang demikian sering juga tidak siap untuk menerima pendapat yang 
berbeda dari para karyawan. Gaya kepemimpinan paternalistik adalah sebuah 
kepemimpinan yang bersifat kebapakan dengan menganggap bahwa karyawan adalah 
sebagai individu yang belum memiliki kedewasaan sehingga perlu dituntun dan 
diarahkan dalam setiap tindakan yang dilakukan,bahkan hampir tidak pernah 
memberikan kesempatan pada para karyawan sebagai bawahannya untuk 
mengembangkan inisiatif dan kreativitas mereka. 

b. Gaya kepemimpinan otokratik, Robbins dan Coulter berpandangan bahwa  
pemimpin yang menjalankan kepemimpinannya lebih cenderung menempatkan 
kekuasaan terpusat  pada dirinya sebagai sentrumnya, dengan menekankan bagaimana 
agar tugas yang diberikan  harus diselesaikan sesuai target, termasuk ketika membuat 
sebuah keputusanpun juga berlaku secara sepihak, bahkan sedapat mungkin 
meminimalisir partisipasi antara pimpinan dengan karyawan. Pada umumnya bentuk 
gaya kepemimpinan otokratik lebih dikenal sebagai bentuk gaya kepemimpinan yang 
dominan memiliki sifat negatif karena pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan 
yang egois dalam berkomunikasi dengan para karyawan. 

c. Gaya kepemimpinan demokratik,  merupakan pendalaman lain disamping dua gaya 
kepemimpinan tersebut diatas yang juga sering mewarnai kegiatan seorang pemimpin 
dalam menjalankan tugas dan kewajibanya.  Bahkan bentuk gaya Kepemimpinan 
demokratik, lebih dipandang sebagai sebuah gaya seorang pemimpin yang menghargai 
karakteristik dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap anggota dalam sebuah 
organisasi. Dalam setiap mengambil kebijakan, pemimpin selalu melibatkan pemikiran 
para karyawan terlebih ketiga akan mengambil sebuah keputusan di saat sedang 
menghadapi sebuah masalah. Bahkan tidak segan-segan pimpinan dengan senang hati  
memberikan arahan dan bimbingan yang efektif terhadap berbagai tugas yang 
dipercayakan kepada para karyawan.  Lebih dari itu seorang pemimpin yang 
mempunyai gaya kepemimpinan demokratis akan menggunakan jabatan dan kekuatan 
pribadinya untuk memaksimalkan potensi yang ada pada setiap karyawan sehinga baik 
karyawan maupun  perusahaan dapat berkembang bersama-sama, sehingga terwujud 
kerjasama antara pimpinan dan karyawan secara harmonis, saling berpartisipasi penuh 
dalam mencapai tujuan organisasi tanpa ada rasa paksaan, karena karyawan turut ambil 
bagian untuk mengembangkan organisasi melalui  pemikiran-pemikiran mereka  dalam 
menentukan dan  memutuskan strategi terbaik dalam pelaksanaan pekerjaan untuk 
mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan bersama. 

 
Pengertian Kepuasan Kerja Karyawan 
1. Kepuasan kerja (job statisfaction) merupakan seperangkat perasaan pegawai tentang 

menyenangkan atau tidak menyenangkan pekerjaan mereka. (Davis, 2002 : 105) 
2. Kepuasan kerja menyatakan bahwa “kepuasan kerja sebagai suatu sikap umum 

seorang individu terhadap pekerjaannya”. (Robbins, 2001 : 179). 
3. Kepuasan kerja adalah penilaian atau cerminan dari perasaan pekerja terhadap 

kerjaannya dan akan tampak dalam sikap positif pekerja atas segala sesuatu yang 
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dihadapi lingkungan kerjanya dan terhadap pekerjaannya.  (Toni Setiawan, Manajemen 
Sumber Daya Manusia : Kinerja, Motivasi, Kepuasan Kerja dan Produktivitas, hal 164 
: 2012). 
 

Kerangka Pemikiran 
Berdasarkan uraian dari yang diawali dari latarbelakang masalah, rumusan masalah 

serta landasan teori, secara menyeluruh dapat dirangkum dalam kerangka pemikiran berikut: 
 

 
 
 
     H1 
 
 
        H2 
 
 
     H3 
 
        H4 
 
 
Hipotesis Penelitian: 

Berdasarkan latar belakang yang diperkuat oleh beberapa pandangan para ahli yang 
tertuang dalam landasan teori, maka penulis dapat menyimpulkan pandangan sementara yang 
tertuang dalam hipotesis berikut: 
1. Ho1 Tidak terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan paternalistik terhadap  

              kepuasan kerja secara parsial. 
2. Ha1 Terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan paternalistik terhadap kepuasan 

kerja secara parsial. 
3. Ho2 Tidak terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan otokratik  terhadap 

kepuasan kerja secara parsial. 
4. Ha2 Terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan otokratik terhadap kepuasan 

kerja secara parsial. 
5. Ho3 Tidak terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan demokratik  terhadap 

kepuasan kerja secara parsial. 
6. Ha3 Terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan demokratik terhadap kepuasan 

kerja secara parsial. 
7. Ho4 Tidak terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan paternalistik,otokratik dan 

  demokratik  terhadap kepuasan kerja secara simultan. 
8. Ha4 Terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan paternalistik,otokratik dan 

demokratik terhadap kepuasan kerja secara simultan. 
 

 
 
 

Tipe Paternalistis 
(X1) 

 

 Tipe Otokratik 
(X2) 

 

 Tipe Demokratik 
(X3) 

 

 

Kepuasan Kerja 
Karyawan 
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METODE PENELITIAN 
 
Identifikasi variabel 
a.  Adapun yang merupakan variabel bebas (independent) merupakan variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat. Adapun variabel bebas (Y) yang penulis angkat adalah 
gaya kepemimpinan dengan sub-sub variabel berikut: 

 (X1) Gaya kepemimpinan paternalistik 
 (X2) Gaya kepemimpinan otokratik 
 (X3) Gaya kepemimpinan demokratik 
b.  Variabel terikat (dependent) yaitu merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

bebas. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah: Kepuasan kerja karyawan 
(Y). 

 
Populasi dan Sampel  
1.  Populasi 
 Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian yang dikaji, sedangkan sampel adalah 

bagian yang mewakili populasi yang diteliti. Asapun Populasi yang diambil  adalah 
seluruh staf dan karyawan pada sebuah organisasi yang kebetulan masih memiliki julah 
karyawan yan relatif terbatas yakni sebanyak 18 karyawan.  

2. Sampel 
 Dalam beberapa kajian literatur dinyatakan bahwa sampel adalah bagian jumlah 

populasi yang digunakan oleh penulis sebagai target sebuah penelitian yang  akan 
dilakukan. Menyadari bahwa jumlah populasi yang ditemukan oleh penulis amat 
terbatas, maka jumlah yang digunakan dalam populasi sekaligus digunakan sebagai 
jumlah sampel  yaitu sebesar 18 karyawan, hal ini berkaitan dengan terbatasanya 
sebuah populasi yang secara teoritis dinyatakan bahwa sebuah populasi yang 
banyaknya dibawah 30, maka dianjurkan untuk menjadi sampel secara keseluruhan.  

 
Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
1.  Uji Validitas 
 Uji validitas adalah sebuah uji atau test terhadap sejumlah instrumen sebagai alat 

pengukur. Adapun instrumen dimaksud  dapat dikatakan mempunyai validitas yang 
tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya yang sesuai dengan maksud 
dilakukannya pengukuran tersebut.  Untuk menguji validitas ini diperoleh dengan cara 
mengkorelasi setiap skor item dengan total skor item variabel, yang selanjutnya  hasil 
korelasi dibandingkan dengan nilai kritis pada taraf siginifikan 0,05. Suatu instrumen 
dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan tinggi rendahnya 
validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang 
dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Untuk mempermudah perhitungan uji 
validitas dapat menggunakan perbandingan antara hasil r hitung dengan r tabel. Apabila 
hasil r hitung lebih besar dari r tabel, berarti dapat dinyatakan bahwa instrumen tersebut 
adalah valid, demikian sebaliknya. Secara manual Arikunto (1997:162) menunjukkan 
bagaimana menghitung ji validitas dengan  menggunakan rumus berikut: 
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Dimana: 
r = Koefisien korelasi 
n = Banyaknya sampel 
x = Variabel yang mempengaruhi 
y = Variabel yang dipengaruhi 

 
2.  Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas dilakukan dengan uji Alpha Cronbach. Adapun rumus Alpha Cronbach 
adalam sebagai berikut:  

 

Berdasarkan rumus tersebut, apabila nilai alpha > 0,7  berarti  reliabilitas  mencukupi, 
sementara apabila  alpha >0,80 ini mensugestikan seluruh item reliabel dan seluruh tes 
secara konsisten secara internal karena memiliki reliabilitas yang kuat. Dilain pihak, 
ada juga yang megklasifikasi sebagai berikut: 
Jika alpha > 0,90 maka reliabilitas sempurna 
Jika alpha antara 0,70 – 0,90 maka reliabilitas tinggi 
Jika alpha antara 0,50 – 0,70 maka reliabilitas moderat 
Jika alpha < 0,50 maka reliabilitas rendah 

 
Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap 
data agar berarti dan dapat diintepretasikan. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk 
mengetahui hubungan dan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, maka analisis 
data yang dilakukan bertujuan untuk mengkaji kebenaran hipotesis bersama penjelasannya. 
1.  Analisis regresi berganda 
 Analisa regresi linier berganda merupakan hubungan secara linier antara dua atau lebih 

variabel independen (X) dengan variabel dependen(Y). Berdasarkan permasalahan dan 
hipotesis yang telah disajikan, maka teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah menggunakan rumus sebagai berikut: 

 y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + e 
 Dimana : 
 Y = Variabel terikat 

a  = Konstata 
b1....b3  = Koefisien regresi X1…..X3 
X1  = Tipe pemimpin paternalistik 
X2  = Tipe pemimpin otokratik 
X3  = Tipe pemimpin demokratik 
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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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Y  = Kepuasan kerja karyawan 
 
Dari hasil pengolahan data dengan program SPSS For Windows versi 19.0 akan 
dilakukan analisis secara diskriptif dan pembuktian hipotesis. 
 

2.  Uji Hipotesis (Uji F dan Uji t) 
 H0: menunjukkan tidak adanya pengaruh antara gaya kepemimpinan (X) terhadap 

 kepuasan kerja  karyawan (Y). 
 Ha: menunjukkan adanya pengaruh antara gaya kepemimpinan (X) terhadap kepuasan 

 kerja karyawan (Y).  
a) Uji serempak (Uji F) 
 Terkait dengan uji F adalah digunakan untuk mengetahui apakah variabel  

independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 
dependen. Dengan menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% yang berarti 
tingkap & sebesar 5%, maka akan ditemukan tingkat kriteria pengujian sebagai 
berikut: 

 Ho diterima apabila ditemukan F hitung < F tabel. 
 Ho ditolak apabila ditemukan F hitung > F tabel. 
 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila F hitung > F tabel berarti Ho 

ditolak dan Ha diterima yang berarti secara simultan terdapat pengaruh antara X 
terhadap Y. Namun demikian apabila hasil penelitian adalah sebaliknya, berarti 
secara simultan tidak terdapat pengaruh antara X terhadap Y. 

b) Uji Parsial (Uji t) 
 Uji t adalah digunakan untuk mengetahu sejauh mana model regresi varioabel 

independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
Ketika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan ha diterima, sementara ketika F 
hitung < F tabel, berarti Ho diterima dan ha ditolak. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan apabila ditemukan hasil F hitung lebih besar 
dari f tabel, berarti Ho ditolak dan ha diterima, dengan demikian disimpulkan bahwa 
secara parsial terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap 
variabel dependen. Namun apabila yang dihasilkan dalam penelitian adalah 
sebaliknya, berarti secara parsial tidak terdapat pengaruh antara variabel independen 
terhadap variabel dependen. 

c) Analisa Korelasi Ganda ( R ) 
Analisa tersebut adalah digunakan untuk mengetahui hubungan atau korelasi antar 
dua atau lebih variabel independen (X) terhadap variabel dependen 9Y) secara 
serentak. Adapun koefisien tersebut memberikan petunjuk seberapa besar hubungan 
terjadi antara variabel independen (X) secara serentak terhadap variabel dependen 
(Y). Nilai R memiliki kisaran antara 0 sampai 1, apabila nilai diteukan semakin 
mendekati angka 1, berarti hubungan yang terjadi antara variabel X  satu dengan X 
yang lain atau X dengan Y adalah semakin kuat, namun sebaliknya apabila yang 
terjadi adalah nilainya mendekati angka 0, berarti hubungan antara variabel tersebut 
semakin lemah. Dalam Sugiyono (2007), menyampaikan gambaran sebagai 
pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut: 
0,00 – 0,199 = sangat rendah 
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0,20 – 0,399 = rendah 
0,40 – 0,599 = sedang 
0,60 – 0,799 = kuat 
0,80 – 1,000 = sangat kuat   

d) Analisis Determinasi (R2) 
Analisa determinassi dalam regresi ganda digunakan untuk mengetahui seberapa 
besar prosentase sumbangan pengaruh dari variabel independen (X) secara bersama-
sama terhadap variabel dependen (Y). Koefisien tersebut seberapa besar prosentase 
variasi variabel independen yang ditetapkan mampu memberikan penjelasan 
terhadap variasi variabel dependen. Apabila ditemukan R2 mempunyai nilai sama 
dengan 0, hal tersebut menunjukkan bahwa sama sekali tidak ada pengaruh 
sumbangan prosentase yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel 
dependen. Namun apabila ditemukan bahwa R2 memiliki nilai sebesar 1, berarti 
dapat dijelaskan bahwa prosentase pengaruh yang diberikan oleh variabel 
independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, yang berarti kemampuan 
variabel independen yang ditetapkan mampu menjelaskan 100% terhadap variabel 
dependen. Karena penulis mengambil variabel independen lebih dari satu yang 
berarti masuk kategori variabel ganda, maka Adjusted R Square merupakan pilihan 
untuk menetapkan hasil dari analisis determinasi tersebut.   

 
PEMBAHASAN 

 
Karakteristik Responden 

Sebelum mengolah data kuisioner, penulis terlebih dahulu mengidentifikasi karakteristik 
dari masing-masing responden yang terdiri dari : tingkat pendidikan, tingkat usia, tingkat lama 
bekerja, dan tingkat jenis kelamin. 
1. Tingkat pendidikan, Dalam mengidentifikasi tingkat pendidikan, penulis membagi 

tingkat pendidikan menjadi 4 tingkat, yaitu : SMA, Diploma dan Sarjana.  
2. Tingkat usia, Dalam mengidentifikasi tingkat usia, penulis membagi tingkat usia 

menjadi 2 kriteria yaitu, 18 sampai 40 tahun , dan 40 sampai 60 tahun.  
3. Tingkat lama bekerja, Dalam mengidentifikasi tingkat lama bekerja, penulis membagi 

tingkat lama bekerja menjadi 2 kriteria yaitu, kurang dari  5 tahun dan lebih dari 5 tahun. 
4. Tingkat Jenis kelamin, Dalam mengidentifikasi tingkat jenis kelamin, penulis membagi 

tingkat jenis kelamin menjadi 2 kriteria yaitu, laki-laki dan perempuan.  
 

Perhitungan Skala Likert 
Skala likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuisioner , dan 

merupakan skala yang banyak digunakan dalam riset berupa survei. Nama skala ini diambil 
dari nama Rensis Likert, yang menerbitkan suatu laporan yang menjelaskan penggunaannya. 
Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala likert, responden menentukan tingkat persetujuan 
mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. 
Biasanya disediakan lima pilihan skala dengan format berikut ini : 
Sangat Setuju (SS) diberi nilai  = 5 
Setuju (S) diberi nilai  = 4 
Netral (N) diberi nilai  = 3 
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Tidak Setuju (TS) diberi nilai  = 2  
Sangat Tidak Setuju (STS) diberi nilai  = 1 
Pada pertanyaan pertama pada variabel kepemimpinan (X1 :tipe pemimpin paternalistis) yaitu, 
“Atasan saya selalu membimbing setiap pekerjaan saya” didapatkan hasil sebagai berikut : 
 

Tabel 1 
“Variabel kepemimpinan (X1)”, pertanyaan no. 1 

 
Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 1 2 5 8 2 18 
Presentase 5,55% 11,11% 27,77% 44.45% 11,12% 100% 
Nilai 1 4 15 32 10  

   Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
 

Pada tabel variabel kepemimpinan diatas dapat terlihat responden yang menyatakan 
sangat tidak setuju sebanyak (5,55%), tidak setuju sebanyak (11,11%), netral sebanyak 
(27,77%), setuju sebanyak (44,45%), dan sangat setuju sebanyak (11,12%). 

Pada pertanyaan kedua pada variabel kepemimpinan (X1: tipe pemimpin paternalistik) 
yaitu, “Atasan saya menasehati saya apabila ada kesalahan” didapatkan hasil sebagai berikut : 

 
Tabel 2 

“Variabel kepemimpinan (X1)”, pertanyaan no. 2 
 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 2 3 3 5 5 18 
Presentase 11,11% 16,67% 16,67% 27,77% 27,77% 100% 
Nilai 2 6 6 20 25  

   Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
 

Pada tabel variabel kepemimpinan diatas dapat terlihat responden yang menyatakan 
sangat tidak setuju sebanyak (11,11%), tidak setuju sebanyak (16,67%), netral sebanyak 
(16,67%), setuju sebanyak (27,77%), dan sangat setuju sebanyak (27,77%). 

Pada pertanyaan ketiga pada variabel kepemimpinan (X1 :tipe pemimpin paternalistik) 
yaitu, “Atasan saya memberikan pembelajaran yang mendidik dengan pekerjaan saya” 
didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 3 
“Variabel kepemimpinan (X1)”, pertanyaan no. 3 

 
Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 1 1 4 6 6 18 
Presentase 5,55% 5,55% 22,22% 33,34% 33,34% 100% 
Nilai 1 2 12 24 30  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
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Pada tabel variabel kepemimpinan diatas dapat terlihat responden yang menyatakan 

sangat tidak setuju sebanyak (5,55%), tidak setuju sebanyak (5,55%), netral sebanyak 
(22,22%), setuju sebanyak (33,34%), dan sangat setuju sebanyak (33,34%). 

Pada pertanyaan keempat pada variabel kepemimpinan (X1 :tipe pemimpin 
paternalistik) yaitu, “Atasan saya kurang menerima setiap saran yang saya berikan” didapatkan 
hasil sebagai berikut : 

 
Tabel 4 

“Variabel kepemimpinan (X1)”, pertanyaan no. 4 
 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 1 3 3 8 3 18 
Presentase 5,55% 16,66% 16,66% 44,44% 16,66% 100% 
Nilai 1 6 9 32 15  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
 

Pada tabel variabel kepemimpinan diatas dapat terlihat responden yang menyatakan 
sangat tidak setuju sebanyak (5,55%), tidak setuju sebanyak (16,66%), netral sebanyak 
(16,66%), setuju sebanyak (44,44%), dan sangat setuju sebanyak (16,66%). 

Pada pertanyaan kelima pada variabel kepemimpinan (X1 :tipe pemimpin paternalistik) 
yaitu, “Atasan saya jarang bisa menerima setiap saran yang saya berikan” didapatkan hasil 
sebagai berikut : 

 
Tabel 5 

“Variabel kepemimpinan (X1)”, pertanyaan no. 5 
 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 2 3 4 5 4 18 
Presentase 11,11% 16,66% 22,22% 27,77% 22,22% 100% 
Nilai 2 6 12 20 20  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
 

Pada tabel variabel kepemimpinan diatas dapat terlihat responden yang menyatakan 
sangat tidak setuju sebanyak (11.11%), tidak setuju sebanyak (16,66%), netral sebanyak 
(22,22%), setuju sebanyak (37,77%), dan sangat setuju sebanyak (22,22%). 

Pada pertanyaan pertama pada variabel kepemimpinan (X2 : Tipe pemimpin otokratik) 
yaitu, “Atasan saya memiliki sifat yang sulit menerima pendapat orang lain” didapatkan hasil 
sebagai berikut : 
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Tabel 6 
Variabel kepemimpinan (X2) pertanyaan no. 1 

 
Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 3 2 3 5 5 18 
Persentase 16,66% 11,11% 16,66% 27,77% 27,77% 100% 
Nilai 3 4 9 20 25  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
 

Pada tabel variabel kepemimpinan (X2 : tipe pemimpin otoriter ) diatas dapat terlihat 
responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (16,66%), tidak setuju sebanyak 
(11,11%), netral sebanyak (16,66%), setuju sebanyak (27,77%), dan sangat setuju sebanyak 
(27,77%). 

Pada pertanyaan kedua pada variabel kepemimpinan (X2 : Tipe pemimpin otokratik) 
yaitu, “Atasan saya mempunyai hak dan kekuasaan penuh dalam pekerjaan” didapatkan hasil 
sebagai berikut : 

Tabel 7 
Variabel kepemimpinan (X2), pertanyaan no. 2 

 
Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 2 3 3 5 5 18 
Persentase 11,11% 16,66% 16,66% 27,77% 27,77% 100% 
Nilai 2 6 9 20 25  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
 

Pada tabel variabel kepemimpinan (X2 : tipe pemimpin otoriter ) diatas dapat terlihat 
responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (11,11%), tidak setuju sebanyak 
(16,66%), netral sebanyak (16,66%), setuju sebanyak (27,77%), dan sangat setuju sebanyak 
(27,77%). 

Pada pertanyaan ketiga pada variabel kepemimpinan (X2 : Tipe pemimpin otokratik) 
yaitu, “Atasan saya sering memutuskan keputusan tanpa musyawarah dengan karyawan” 
didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 8 
Variabel kepemimpinan (X2), pertanyaan no. 3 

 
Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 2 2 3 5 6 18 
Persentase 11,11% 11,11% 16,66% 27,77% 33,33% 100% 
Nilai 2 4 9 20 30  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
 

Pada tabel variabel kepemimpinan (X2 : tipe pemimpin otoriter ) diatas dapat terlihat 
responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (11,11%), tidak setuju sebanyak 
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(11,11%), netral sebanyak (16,66%), setuju sebanyak (27,77%), dan sangat setuju sebanyak 
(33,33%). 

Pada pertanyaan keempat pada variabel kepemimpinan (X2 : Tipe pemimpin otokratik) 
yaitu, “Atasan saya tidak pernah mendukung kreatifitas pekerjaan” didapatkan hasil sebagai 
berikut : 

 
Tabel 9 

Variabel kepemimpinan (X2), pertanyaan no. 4 
 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 2 2 2 6 6 18 
Persentase 11,11% 11,11% 11,11% 33,33% 33,33% 100% 
Nilai 2 4 6 24 24  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
 

Pada tabel variabel kepemimpinan (X2 : tipe pemimpin otoriter ) diatas dapat terlihat 
responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (11,11%), tidak setuju sebanyak 
(11,11%), netral sebanyak (11,11%), setuju sebanyak (33,33%), dan sangat setuju sebanyak 
(33,33%). 

Pada pertanyaan kelima pada variabel kepemimpinan (X2 : Tipe pemimpin otokratik) 
yaitu, “Atasan saya lebih mementingkan keputusannya sendiri daripada karyawan” didapatkan 
hasil sebagai berikut : 

 
Tabel 10 

Variabel kepemimpinan (X2), pertanyaan no. 5 
 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 2 3 3 6 4 18 
Persentase 11,11% 16,66% 16,66% 33,33% 27,77% 100% 
Nilai 2 6 9 24 20  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
 

Pada tabel variabel kepemimpinan (X2 : tipe pemimpin otoriter ) diatas dapat terlihat 
responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (11,11%), tidak setuju sebanyak 
(16,66%), netral sebanyak (16,66%), setuju sebanyak (33,33%), dan sangat setuju sebanyak 
(27,77%). 

Pada pertanyaan pertama pada variabel kepemimpinan (X3 : Tipe pemimpin 
demokratik) yaitu, “Atasan saya selalu sepemahaman dengan bawahan dalam mengambil 
keputusan” didapatkan hasil sebagai berikut : 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

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

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

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

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

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

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Tabel 11 
Variabel kepemimpinan (X3), pertanyaan no. 1 

 
Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 0 2 2 9 5 18 
Persentase 0% 11,11% 11,11% 50% 27,77% 100% 
Nilai 0 4 6 36 25  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
 

Pada tabel variabel kepemimpinan (X3 : tipe pemimpin partisan ) diatas dapat terlihat 
responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (0%), tidak setuju sebanyak 
(11,11%), netral sebanyak (11,11%), setuju sebanyak (50%), dan sangat setuju sebanyak 
(27,77%). 

Pada pertanyaan kedua pada variabel kepemimpinan (X3 : Tipe pemimpin demokratik) 
yaitu, “Atasan saya selalu mementingkan kelompok kerja karyawannya” didapatkan hasil 
sebagai berikut : 

Tabel 12 
Variabel kepemimpinan (X3), pertanyaan no. 2 

 
Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 0 2 3 8 5 18 
Persentase 0% 11,11% 33,33% 44,44% 27,77% 100% 
Nilai 0 4 9 32 25  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
 

Pada tabel variabel kepemimpinan (X3 : tipe pemimpin partisan ) diatas dapat terlihat 
responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (0%), tidak setuju sebanyak 
(11,11%), netral sebanyak (33,33%), setuju sebanyak (44,44%), dan sangat setuju sebanyak 
(27,77%). 

Pada pertanyaan ketiga pada variabel kepemimpinan (X3 : Tipe pemimpin demokratik) 
yaitu, “Atasan saya adalah pemimpin yang mendengarkan masukan bawahan” didapatkan hasil 
sebagai berikut:  

Tabel 13 
Variabel kepemimpinan (X3), pertanyaan no. 3 

 
Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 1 2 2 6 7 18 
Persentase 5,55% 11,11% 11,11% 33,33% 38,88% 100% 
Nilai 1 4 6 24 35  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
 

Pada tabel variabel kepemimpinan (X3 : tipe pemimpin partisan ) diatas dapat terlihat 
responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (5,55%), tidak setuju sebanyak 
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(11,11%), netral sebanyak (11,11%), setuju sebanyak (33,33%), dan sangat setuju sebanyak 
(38,88%). 

Pada pertanyaan keempat pada variabel kepemimpinan (X3 : Tipe pemimpin 
demokratik) yaitu, “Atasan saya selalu ada disetiap karyawan yang memiliki masalah” 
didapatkan hasil sebagai berikut : 

 
Tabel 14 

Variabel kepemimpinan (X3), pertanyaan no. 4 
 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 1 2 3 5 7 18 
Persentase 5,55% 11,11% 16,66% 27,77% 38,88% 100% 
Nilai 1 4 6 20 35  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
 

Pada tabel variabel kepemimpinan (X3 : tipe pemimpin partisan ) diatas dapat terlihat 
responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (5,55%), tidak setuju sebanyak 
(11,11%), netral sebanyak (16,66%), setuju sebanyak (27,77%), dan sangat setuju sebanyak 
(38,88%). 

Pada pertanyaan kelima pada variabel kepemimpinan (X3 : Tipe pemimpin demokratik) 
yaitu, “Atasan saya mempercayai setiap karyawan demi kepentingan bersama” didapatkan 
hasil sebagai berikut : 

 
Tabel 15 

Variabel kepemimpinan (X3), pertanyaan no. 5 
 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 1 1 4 8 4 18 
Persentase 5,55% 5,55% 22,22% 44,44% 22,22% 100% 
Nilai 1 2 12 32 20  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
 

Pada tabel variabel kepemimpinan (X3 : tipe pemimpin partisan ) diatas dapat terlihat 
responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (5,55%), tidak setuju sebanyak 
(5,55%), netral sebanyak (22,22%), setuju sebanyak (44,44%), dan sangat setuju sebanyak 
(22,22%). 

Pada pertanyaan pertama pada variabel kepuasan kerja (Y) yaitu, “Pekerjaan saya 
cukup menarik sehingga saya tidak bosan” didapatkan hasil sebagai berikut : 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

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

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

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

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

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

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Tabel 16 
Variabel kepuasan kerja (Y), pertanyaan no. 1 

 
Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 0 2 3 7 6 18 
Persentase 0% 11,11% 16,66% 38,88% 33,33% 100% 
Nilai 0 4 9 28 30  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
 

Pada tabel variabel kepuasan kerja (Y) diatas dapat terlihat responden yang menyatakan 
sangat tidak setuju sebanyak (0%), tidak setuju sebanyak (11,11%), netral sebanyak (16,66%), 
setuju sebanyak (38,88%), dan sangat setuju sebanyak (33,33%). 

Pada pertanyaan kedua pada variabel kepuasan kerja (Y) yaitu, “Dibandingkan saya, 
teman-teman kantor tampak antusias terhadap kerjaan mereka” didapatkan hasil sebagai 
berikut : 

Tabel 17 
Variabel kepuasan kerja (Y), pertanyaan no. 2 

 
Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 2 2 2 7 5 18 
Persentase 11,11% 11,11% 11,11% 38,88% 27,77% 100% 
Nilai 2 4 6 28 25  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
Pada tabel variabel kepuasan kerja (Y) diatas dapat terlihat responden yang menyatakan 

sangat tidak setuju sebanyak (11,11%), tidak setuju sebanyak (11,11%), netral sebanyak 
(11,11%), setuju sebanyak (38,88%), dan sangat setuju sebanyak (27,77%). 

Pada pertanyaan ketiga pada variabel kepuasan kerja (Y) yaitu, “Saya berpikir bahwa 
pekerjaan saya tidak sesuai bidang saya” didapatkan hasil sebagai berikut: 

 
Tabel 18 

Variabel kepuasan kerja (Y), pertanyaan no. 3 
 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 2 3 6 3 4 18 
Persentase 11,11% 16,66% 33,33% 16,66% 22,22% 100% 
Nilai 2 6 18 12 20  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
 

Pada tabel variabel kepuasan kerja (Y) diatas dapat terlihat responden yang menyatakan 
sangat tidak setuju sebanyak (11,11%), tidak setuju sebanyak (16,66%), netral sebanyak 
(33,33%), setuju sebanyak (16,66%), dan sangat setuju sebanyak (22,22%). 

Pada pertanyaan keempat pada variabel kepuasan kerja (Y) yaitu, “Saya sering bosan 
terhadap pekerjaan saya” didapatkan hasil sebagai berikut : 
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Tabel 19 
Variabel kepuasan kerja (Y), pertanyaan no. 4 

 
Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 2 3 4 5 4 18 
Persentase 11,11% 16,66% 22,22% 27,77% 22,22% 100% 
Nilai 2 6 12 20 20  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
 

Pada tabel variabel kepuasan kerja (Y) diatas dapat terlihat responden yang menyatakan 
sangat tidak setuju sebanyak (11,11%), tidak setuju sebanyak (16,66%), netral sebanyak 
(22,22%), setuju sebanyak (27,77%), dan sangat setuju sebanyak (22,22%). 

Pada pertanyaan kelima pada variabel kepuasan kerja (Y) yaitu, “Sering kali, saya harus 
memaksakan diri untuk mau bekerja” didapatkan hasil sebagai berikut : 

 
 

Tabel 20 
Variabel kepuasan kerja (Y), pertanyaan no. 5 

 
Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 3 3 4 5 3 18 
Persentase 16,66% 16,66% 27,77% 22,22% 16,66% 100% 
Nilai 3 6 12 30 15  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
 

Pada tabel variabel kepuasan kerja (Y) diatas dapat terlihat responden yang menyatakan 
sangat tidak setuju sebanyak (16,66%), tidak setuju sebanyak (16,66%), netral sebanyak 
(27,77%), setuju sebanyak (22,22%), dan sangat setuju sebanyak (16,66%). 
 
Hasil dan Pembahasan 
Uji Validitas 
 Validitas adalah ketepatan atau kecermatan  suatu ninstrumen dalam mengukur terhadap 
apa yang ingin diukur. Instrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang 
dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa 
yang seharusnya di ukur (Sugiyono, 2004:137).  Suatu kuesioner dikatakan valid jika item-item 
pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 
Dengan program SPSS, maka hasil validitas  ditentukan dengan membandingkan nilai r hitung 
dengan r tabel, dan apabila r hitung > r tabel maka item-item pernyataan dianggap valid. 
 Berdasarkan hasil analisis ditemukan hasil ilai korelasi dengan tingkat signifikansi 0,05 
dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 18, maka ditemukan r tabel sebesar 0,468. Karena hasil 
r hitung secara keseluruhan ditemukan lebih besar dari r tabel, maka dapat disimpulkan bahwa 
semua butri instrumen tersebut adalah valid. 
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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 Reliabilitas 
Uji Reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui ketepatan jawaban 

kuesioner pada periode yang berbeda. Menurut Sugiyono (2008) instrumen yang reliabel 
adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan 
menghasilkan data yang sama. Pengujian statistik ini dengan menggunakan teknik statistik 
Cronbach’s Alpha . jika nilai Cronbach’s Alpha (α) >  0,60 maka variabel tersebut dikatakan 
reliabel. Dari hasil analisis ditemukan bahwa nilai alpha sebesar 0,8270. Sementara nilai r 
kritis dengan uji 2 sisi pada tingkat signifikansi 0,05 dengan jumlah data (n) =18, ditemukan 
hasil sebesar 0,468. Karena hasil nilai lebih besar 0,468, maka dapat disimpulkan bahwa butir-
butir instrumen penelitian tersebut adalah reliabel.   
Analisis Regresi Linier Berganda 
 Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel tipe pemimpin 
paternalistik (X1), tipe pemimpin otokratik (X2), dan tipe pemimpin  demokratik (X3) terhadap 
variabel kepuasan kerja karyawan (Y).  

Hasil perhitungan regresi berganda variabel paternalistik (X1), otokratik (X2) dan 
demokratik (X3) terhadap variabel kepuasan kerja karyawan (Y) didapat hasil sebagai berikut : 

 
Tabel 21 

Analisis Regresi Linier Berganda 
 

 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
 
t 

 
 

Sig B Std.Error  Beta 
1 (Constant) 

Pater  (X1) 
Oto    (X2) 
Demo(X3) 

2,493 .671  6.903 .000 
.291 .261 .273 6.294 .000 
.282 .254 .243 7.241 .000 
.246 .263 .256 6.164 .000 

Dependent variable. Kepuasan kerja (Y) 
 
Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linier Berganda : 
 

Y = 2,493 + 0,291 X1 + 0,282 X2 + 0,246 X3 
 
Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa: 
Y  = a + b1X1 + b2X2+b3X3 
Y = 2,493 + 0,291X1 + 0,282X2 + 0,246X3  
  
Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan bahwa: 

Konstanta sebesar 2,493 berarti apabila gaya kepemimpinan pateralistik (X1), otokratik 
(X2) dan demokratik (X3) nilainya adalah 0, berarti kepuasan kerja (Y) nilainya adalah sebesar 
2,493. 

Koefisien regresi variabel paternalistik (X1) sebesar 0,291 berarti apabila variabel 
independen lain nilainya adalah tetap dan variabel paternalistik mengalami kenaikan sebesar 1 
satuan, berarti kepuasan kerja (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,291. Koefisien bernilai 
positif yang berarti semakin naik nilai paternalistik, semakin naik juga nilai kepuasan kerja 
karyawan. 
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Koefisien regresi variabel otokratik (X2) sebesar 0,282 berarti apabila variabel 
independen lain nilainya adalah tetap dan variabel otokratik mengalami kenaikan sebesar 1 
satuan, berarti kepuasan kerja (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,282. Koefisien bernilai 
positif yang berarti semakin naik nilai otokratik, semakin naik juga nilai kepuasan kerja 
karyawan. 

Koefisien regresi variabel demokratik (X3) sebesar 0,246 berarti apabila variabel 
independen lain nilainya adalah tetap dan variabel demokratik mengalami kenaikan sebesar 1 
satuan, berarti kepuasan kerja (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,246. Koefisien bernilai 
positif yang berarti semakin naik nilai gaya kepemimpinan yang demokratik, semakin naik 
juga nilai kepuasan kerja karyawan. 

Tabel 22 
Analisis Korelasi Ganda (R) 

 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,00 – 0,199 
0,20 – 0,399 
0,40 – 0,599 
0,60 – 0,799 
0,80 – 1,00 

Sangat Rendah 
Rendah 
Sedang 
Kuat 
Sangat Kuat 

Sumber : Sugiyono (2008,250). 
Tabel 23 

Hasil Analisis Korelasi Ganda 
 

a. Predictors(Cosntant),X3,X2,X1 
b. Dependent Variable: Y 
Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 19 
 

 Berdasarkan Tabel 23 di atas diperoleh hasil R sebesar 0,562. Hal ini menunjukan 
bahwa terjadi hubungan yang positip sedang antara gaya kepemimpinan paternalistik, 
Otokratik dan demokratik terhadap Kepuasan kerja karyawan. 
 
Uji Determinan (R2) 

Koefisien Determinansi (R2) pada intinya untuk mengukur proporsi atau persentase 
sumbangan variabel bebas yaitu variabel  gaya kepemimpinan paternalistik (X1), gaya 
kepemimpinan otokratik (X2), gaya kepemimpinan demokratik (X3) terhadap Kepuasan kerja 
karyawan (Y) secara bersama-sama, dimana : 0≤  R2 ≤ 1 

Jika R2 semakin mendekati 1, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas 
(X1,X2,X3) terhadap Kepuasan kerja karyawan (Y) adalah besar. Hal ini berarti pertanyaan 
yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas (X1,X2,X3) 
terhadap Kepuasan kerja karyawan (Y). 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std Error of the 
Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .562 .317 .479 .58607 3.738 
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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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Sebaliknya jika R2 semakin mendekati 0, maka dapat dikatakan bahwa pegaruh variabel 
bebas (X1,X2,X3) terhadap Kepuasan kerja karyawan (Y) semakin kecil, hal ini berarti 
pertanyaan yang digunakan tidak kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas (X1,X2,X3) 
terhadap Kepuasan kerja karyawan (Y). 

Tabel 24 
Hasil Uji Determinasi 

 

a. Predictors(Cosntant),X3,X2,X1 
b. Dependent Variable: Y 
Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 19 
 

Dari tabel 24 di atas dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square adalah 0,479 Adjusted R 
Square disebut juga dengan koefisien determinasi sehingga dalam hal ini berarti 47,9%  
menunjukan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (gaya pemimpin 
paternalistis, otokratik, dan demokratik terhadap variabel dependen (Kepuasan kerja karyawan) 
sebesar 47,9%. Sedangkan sisanya sebesar 52,1% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel 
lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.  
  
Uji Hipotesis 
a) Uji Simultan (Uji F) 

Untuk mengetahui apakah variable independent yang terdiri dari Tipe pemimpin 
paternalistik (X1), Otokratik (X2) dan Demokratik (X3) secara bersama-sama 
berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap Kepuasan kerja karyawan (Y), maka 
harus diuji signifikansinya dengan menggunakan Uji F dengan tingkat signifikansi 0,05. 
 

Tabel 25 
Hasil Uji F 

ANOVA 
 
 
 
 
 
 

a. Predictors: (Constant),X3,X2,X1 
b. Dependent Variable: Y 
Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 19 

 
 Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, &=5% dengan df sebesar 15, hasil 

diperoleh untk F tabel 3,287. Berdasarkan hasil uji Anova diatas menunjukkan bahwa 
hasil f hitung sebesar 4.085> dari F table (3,287) dengan hasil nilai sig sebesar 0.000 < 
0.05, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian secara simultan dapat 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std Error of the 
Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .562 .317 .479 .58607 3.738 

Model Sum of Squares df Mean 
Square 

F Sig 

1. Regression     
Residual  
Total 

1.639 
10.868 
11.501 

3 
47 
48 

.479 

.386 
4.085 0,000 
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disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel gaya 
kepemimpinan yang paternalistis (X1), otokratik (X2) dan demokratik (X3 terhadap 
variabel dependen Kepuasan kerja karyawan. 

 
b) Uji Parsial (Uji t) 

Untuk mengetahui apakah gaya kepemimpinan paternalistis (X1), otokratik (X2) dan 
demokratik (X3) secara parsial berpengaruh signifikan atau tidak terhadap kepuasan 
kerja karyawan (Y), maka perlu diuji tingkat signifikansinya dengan menggunakan uji t 
dengan tingkat signifikansi 0,05. 

Tabel 26 
Hasil Uji t 
Coefficient 

 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig 

B Std.Error  Beta 
1. (Constant) 

Pater  (X1) 
Oto    (X2) 
Demo(X3) 

2,493 .671  6.903 .000 
.291 .261 .273 6.294 .000 
.282 .254 .243 7.241 .000 
.246 .263 .256 6.164 .000 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 19 
 

Berdasarkan hasil pada Tabel 26 diatas, dapat diketahui hasil uji signifikan secara 
parsial koefisien regresi variabel tipe pemimpin paternalistis, otokratik dan demokratik 
berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Hal ini dapat lihat pada penjelasan 
berikut: 
Uji Hipotesis pengaruh gaya kepemimpinan paternalistik terhadap kepuasan 
kerja karyawan 
Dari hasil perhitungan Tabel 26 menunjukkan bahwa hasil dari variabel paternalistik 
sebesar t hitung sebesar 6,294 > t hitung 1,753 (6,294>1,753) yang berarti Ho ditolak 
dan Ha diterima, dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya 
kepemimpinan paternatistik terhadap kepuasan kerja karyawan.  
Uji Hipotesis Pengaruh kepemimpinan otokratik terhadap kepuasan kerja 
karyawan  
Berdasarkan hasil perhitungan yang tertera pada Tabel 26 terlihat bahwa hasil t hitung 
untuk variabel otokratik sebesar 7,241 > dari t table sebesar 1,753 (7,241> 1,753) yanbg 
berarti Ho diotolak dan ha diterima dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan 
antara gaya kepemimpinan otokratik terhadap kepuasan kerja karyawan. kinerja 
karyawan dapat dilakukan dengan melihat probabilitasnya dimana nilai 1,785 > 0.05 
sehingga H0 diterima maka pengaruh tipe kepemimpinan otoriter secara statistik tidak 
berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan kerja karyawan. 
Uji Hipotesis Pengaruh tipe kepemimpinan demokratik Terhadap Kepuasan kerja 
karyawan 
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Dari hasil perhitungan Tabel 26 menunjukkan bahwa hasil t hitung untuk gaya 
kepemimpinan demokratik sebesar 6,164 > t table sebesar 1,753 ( 6,164 > 1,753) berarti 
Ho ditolak dan Ha diterima dengan tingkjat signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya 
kepemimpinan demokratik terhadap kepuasan kerja karyawan.  

 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil tinjauan dari beberapa variabel yang terdiri dari variabel gaya 
kepemimpinan paternalistic, otokratik dan demokratik sebagai variabel X terhadap kepuasan 
kerja karyawan sebagai variabel Y dalam kinerja sebuah organisasi,  maka penulis dapat 
mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Analisis pengaruh gaya kepemimpinsan paternalistic terhadap kepuasan kerja 

karyawan, ditemukan sebuah hasil bahwa t hitung sebesar 6,294 > t hitung 1,753 
(6,294>1,753) yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima, dengan tingkat signifikansi 
0,000 < 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat 
pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan paternatistik terhadap kepuasan 
kerja karyawan.  

2. Analisis pengaruh gaya kepemimpinsan otokratik terhadap kepuasan kerja karyawan, 
ditemukan sebuah hasil bahwa t hitung sebesar 7,241 > t hitung 1,753 (7,241>1,753) 
yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima, dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, 
dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang 
signifikan antara gaya kepemimpinan otokratik terhadap kepuasan kerja karyawan.  

3. Analisis pengaruh gaya kepemimpinsan demokratik terhadap kepuasan kerja karyawan, 
ditemukan sebuah hasil bahwa t hitung sebesar 6,164 > t hitung 1,753 (6,164>1,753) 
yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima, dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, 
dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang 
signifikan antara gaya kepemimpinan demokratik terhadap kepuasan kerja karyawan.  

4. Sementara hasil analisa pengaruh gaya kepemimpinsan paternalistic, otokratik dan 
demokratik secxara bersama-sama  terhadap kepuasan kerja karyawan, ditemukan 
sebuah hasil bahwa F hitung sebesar 4,085 > F tabel 3,287 (4,085>3,287) yang berarti 
Ho ditolak dan Ha diterima, dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara 
gaya kepemimpinan paternalistic, otokratik dan demokratik terhadap kepuasan kerja 
karyawan.  

 
Saran 

Menyikapi fakta di lapangan bahwa pengaruh seorang pemimpin dalam melaksanakan 
tugas dan tanggung jawab terhadap kepemimpinannya, tidak akan bisa melepaskan sama sekali 
karakter yang sudah melekat pada diri mereka masing-masing, maka melalui tinjauan tulisan 
sederhana ini dan berdasarkan penerapan tiga gaya kepemimpinan dalam variabel bebas yang 
dipergunakan untuk mendekati  penulis terhadap proses kepemimpinan dalam sebuah 
organisasi yang sengaja disembunyikan oleh penulis, maka beberapa saran dapat disampaikan 
berikut: 
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1. Proses pelaksanaan sebuah organisasi dalam upaya mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan, tentu didak akan mungkin bisa lepas sama sekali dengan karakter seorang 
pemimpin yang sudah dibentuk sejak kecil.  

2. Dengan gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin tentu akan 
membawa warna tersendiri dalam proses pencapaian sebuah tujuan suatu oragisasi. 

3. Yang dapat dilakukan adalah berdamai dengan kondisi, yakni adanya pemahaman 
bahwa sebuah tujuan dapat dicapai apabila didorong oleh bersatunya berbagai karakter 
yang dimiliki oleh semua elemen baik dari karyawan yang berada pada lini operasional 
maupun pihak pimpinan yang bertanggungjawab sebagai pengendali manajemen. 
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penurunan yang signifikan atas kinerja keuangan perusahaan pertambangan di Indonesia. Untuk 
meminimalisir dampak kerugian tersebut perusahaan pertambangan batubara melakukan 
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melakukan efisiensi biaya tenaga kerja dengan melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) 
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produktivitas yang seimbang di industri pertambangan. (okezone.com). 
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penurunan kondisi keuangan yang terjadi pada perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan. 
Financial distress terjadi ketika perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban 
debitur karena mengalami kekurangan dan ketidakcukupan dana untuk menjalankan atau 
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operasi negatif, laba bersih negatif, nilai buku ekuitas negatif, dan perusahaan yang melakukan 
merger. Laba operasi mencerminkan kinerja perusahaan yang akan menentukan kelangsungan 
hidup perusahaan. Kondisi yang telah disebutkan di atas mengasosiasikan suatu perusahaan 
sedang mengalami kesulitan keuangan (financial distress) yang pada akhirnya apabila 
perusahaan tidak mampu keluar dari kondisi seperti yang telah dijelaskan di atas, maka 
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mengalami kondisi financial distress, maka akan menjadi pertimbangan bagi investor maupun 
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kinerja perusahaan yang baik untuk memperoleh dana tambahan tersebut untuk kelangsungan 
dari bisnis yang dijalankan.  

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 
berjudul “ Analisis Pengaruh Current Ratio (CR), Debt to Asset Ratio (DAR), dan Total Asset 
Turnover (TATO) Terhadap Kondisi Financial Distress Pada Perusahaan Pertambangan 
Batubara Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 - 2018 “. Berdasarkan latar 
belakang diatas peneliti merumuskan beberapa masalah yang akan diteliti, antara lain : 
 
Rumusan Masalah 
1. Apakah Current Ratio (CR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi 

Financial Distress pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di BEI ?  
2. Apakah Debt to Asset Ratio (DAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi  

Financial Distress pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di BEI ?  
3. Apakah Total Asset Turnover (TATO) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kondisi Financial Distress pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di 
BEI?  

4. Apakah Current Ratio (CR), Debt to Asset Ratio (DAR), dan Total Asset Turnover 
(TATO) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kondisi Financial Distress 
pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di BEI ?  

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

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

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 
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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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H01 : Current Ratio (CR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi  financial 
distress pada perusahaan pertambangan batubara. 

HA1  :  Current Ratio (CR) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi 
financial distress pada perusahaan pertambangan batubara. 

2)   Pengaruh Debt to Asset Ratio (DAR) terhadap kondisi Financial Distress.  
H02  :  Debt to Asset Ratio (DAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi 

financial distress pada perusahaan pertambangan batubara.  
HA2 :  Debt to Asset Ratio (DAR) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap   

kondisi financial distress pada perusahaan pertambangan batubara.  
3) Pengaruh Total Asset Turnover (TATO) terhadap kondisi Financial Distress.  

H03 :  Total Asset Turnover (TATO) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi 
financial distress pada perusahaan pertambangan batubara. 

HA3 : Total Asset Turnover (TATO) tidak berpengaruh positif  dan signifikan terhadap 
kondisi financial distress pada perusahaan pertambangan batubara.   

4) Pengaruh simultan Curent Ratio (CR), Debt to Asset Ratio (DAR), dan Total Asset 
Turnover (TATO) terhadap kondisi Financial Distress.  
H04  :  Current Ratio (CR), Debt to Asset Ratio (DAR), dan Total Asset Turnover 

(TATO) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kondisi  
financial distress pada perusahaan pertambangan batubara.  

HA4  : Current Ratio (CR), Debt to Asset Ratio (DAR), dan Total Asset Turnover 
(TATO) secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi  
financial distress pada perusahaan pertambangan batubara.  

 
  

METODE PENELITIAN 
Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data 
sekunder merupakan data yang berasal dari sumber kedua yang dapat diperoleh melalui buku-
buku, artikel yang didapat dari website, jurnal penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, 
atau bukan data yang didapatkan secara langsung. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan berupa laporan posisi 
keuangan, dan laporan laba-rugi pada perusahaan  pertambangan batubara yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia selama periode 2015 sampai 2018 yang diperoleh dari situs resmi BEI di 
http://www.idx.co.id. 
 
Unit Analisis Data 

Objek penelitian yang diamati dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor 
pertambangan batubara yang sudah go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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Populasi 
populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan batubara yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. 
 
Sampel 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Purposive 
sampling merupakan salah satu teknik pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya 
diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu pada umumnya.  
Kriteria perusahaan yang dijadikan sampel penelitian adalah sebagai berikut :  
1. Perusahaan sektor pertambangan batubara terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang 

konsisten menerbitkan laporan keuangan audited berturut-turut selama periode 2015-
2018. 

2. Perusahaan yang menyampaikan data secara lengkap periode pengamatan tahun 2015-
2018 berkaitan dengan variabel Current Ratio, Debt to Asset Ratio, Total Asset Turnover, 
dan Operating Income to Liabilities Ratio. 

3. Perusahaan pertambangan batubara yang mengalami rugi operasi serta memiliki 
Operating Income to Liabilities Ratio kurang dari 0,5 selama lebih dari 2 tahun berturut 
turut. 

4. Perusahaan pertambangan batubara yang mengalami laba operasi positif serta memiliki 
Operating Income to Liabilities Ratio lebih dari 0,5 selama 4 tahun berturut turut. 

Tabel 1 
Prosedur Pengambilan Sampel 

NO KRITERIA JUMLAH 
1 Perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia yang konsisten menerbitkan laporan 
keuangan audited berturut-turut selama periode 2015-
2018. 

19 

2 
 

Perusahaan pertambangan batubara yang menghasilkan 
laba positif  tetapi memiliki Operating Income to 
Liabilities Ratio kurang dari 0,5 selama 2015-2018.  

(6) 

3 
 

Perusahaan pertambangan batubara yang menghasilkan 
Rugi Operasi serta memiliki Operating Income to 
Liabilities Ratio kurang dari 0,5 selama kurang dari 2 
tahun 2015-2018.  

(2) 

4 Perusahaan pertambangan batubara yang memiliki hasil 
olah data outlier pada rasio. (1) 

Jumlah Perusahaan Sampel Penelitian  10 
Jumlah Tahun Pengamatan  4 tahun 
Total Data Sampel Penelitian (10 x 4 tahun) 40 
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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 (2018:161), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 
model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Apabila variabel 
tidak berdistribusi secara normal maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Ada dua 
cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis 
grafik dan analisis statistik. 
 
 Uji Autokorelasi 
 Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada 
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu pada periode 
t-1 (sebelumnya). Jika ada korelasi maka terjadi autokorelasi. Ada beberapa cara yang digunakan 
untuk mendeteksi ada tidaknya autokolerasi, diantaranya melalui uji Durbin-Watson (DW-Test). 

 
Tabel 2 

Kriteria Durbin Watson 

 
 
 

Jika Hipotesis Keputusan 

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

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

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

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah metode analisis 
regresi berganda. Menurut Singgih Santoso (2018:386) analisis regresi berganda merupakan 
teknik statistika yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel dependen 
(terikat) dan variabel independen (bebas). Tujuan dari analisis regresi berganda adalah untuk 
mengetahui signifikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga 
dapat memuat prediksi yang tepat.  

Persamaan regresi berganda secara sistematis yaitu: 
 

 
Keterangan: 

Y  :  Financial Distress (OILR) 
ɑ  :  Konstanta 
β1, β2, β3 :   Koefisien Regresi 
X1  :  Current Ratio (CR) 
X2  :  Debt to Asset Ratio (DAR) 
X3  :  Total Asset Turnover (TATO) 
e  :  Pengaruh faktor lain (error) 
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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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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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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Berdasarkan kriteria pemilihan sampel tersebut, maka diperoleh sampel sebanyak 10 

perusahaan dari tahun 2015-2018. Daftar perusahaan sebagai sampel dalam penelitian ini 
terangkum dalam tabel berikut ini: 

 
Tabel 3 

Daftar Nama Perusahaan Yang Dijadikan Sampel 
 

EMITEN KODE EMITEN 
ATLAS RESOURCE Tbk ARII 
BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk BSSR 
BUMI RESOURCES Tbk BUMI 
GARDA TUJUH BUANA, Tbk GTBO 
INDO TAMBANGRAYA MEGAH, Tbk ITMG 
RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk. KKGI 
MITRABARA ADIPERDANA, Tbk MBAP 
SAMINDO RESOURCES, Tbk MYOH 
GOLDEN EAGLE ENERGY, Tbk SMMT 
BARA JAYA INTERNATIONAL, Tbk ATPK 

 
Hasil Penelitian& Pembahasan 
Current Ratio 

Tabel 4 
Perhitungan Current Ratio (CR) Dalam USD 

EMITEN 
KODE 

EMITEN TAHUN Current Assets 
Current 

Liabilities CR 

ATLAS 
RESOURCE Tbk 

ARII 

2015         40.086.000        195.545.000  0,205 
2016         36.446.000        205.700.000  0,177 
2017         41.006.000        177.902.000  0,230 
2018         53.517.000        228.514.000  0,234 

BARAMULTI 
SUKSESSARANA 

Tbk 
BSSR 

2015         46.313.523          55.450.256  0,835 
2016         54.182.494          48.895.237  1,108 
2017         78.872.989          54.430.580  1,449 
2018         90.459.139          74.454.433  1,215 

BUMI 
RESOURCES Tbk BUMI 

2015       541.962.176      5.474.152.654  0,099 
2016       529.147.220        764.265.922  0,692 
2017       758.083.685      1.332.440.615  0,569 
2018       460.903.744      1.158.996.222  0,398 

GTBO 2015           3.826.583            2.221.232  1,723 
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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 
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dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
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investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
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GARDA TUJUH 
BUANA, Tbk 

2016              975.675            1.345.624  0,725 
2017           3.324.425            5.765.980  0,577 
2018           6.480.675            4.605.636  1,407 

INDO 
TAMBANGRAYA 

MEGAH, Tbk 
ITMG 

2015       512.318.000        284.344.000  1,802 
2016       539.004.000        238.835.000  2,257 
2017       796.996.000        327.508.000  2,434 
2018       766.450.000        389.897.000  1,966 

RESOURCE 
ALAM 

INDONESIA Tbk. 
KKGI 

2015         38.608.691          17.395.279  2,219 
2016         39.530.587            9.758.434  4,051 
2017         40.211.048          11.357.496  3,540 
2018         29.163.504          19.728.859  1,478 

MITRABARA 
ADIPERDANA, 

Tbk 
MBAP 

2015         68.613.309          33.097.646  2,073 
2016         76.545.728          22.194.952  3,449 
2017       108.554.552          34.325.524  3,163 
2018       107.855.898          40.887.182  2,638 

SAMINDO 
RESOURCES, Tbk MYOH 

2015         85.330.794          36.781.975  2,320 
2016         84.058.269          19.555.540  4,298 
2017         85.963.275          30.214.626  2,845 
2018       102.654.561          29.539.108  3,475 

GOLDEN EAGLE 
ENERGY, Tbk SMMT 

2015           9.221.993          12.149.529  0,759 
2016           1.612.834            6.071.541  0,266 
2017           1.903.501            8.907.452  0,214 
2018           3.988.049          12.142.129  0,328 

BARA JAYA 
INTERNATIONAL, 

Tbk 
ATPK 

2015         21.314.800          13.180.901  1,617 
2016         11.810.098          17.164.387  0,688 
2017           3.137.632          16.032.725  0,196 
2018           3.783.591          14.994.597  0,252 

 Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan Sampel data diolah 

Debt to Asset Ratio 
Tabel 5 

Perhitungan Debt to Asset Ratio Dalam USD 

EMITEN 
KODE 

EMITEN TAHUN Total Asset Total Liabilities DAR 

ATLAS 
RESOURCE Tbk ARII 

2015       351.484.000          269.491.000  0,767 
2016       330.115.000          273.848.000  0,830 
2017       327.055.000          287.290.000  0,878 
2018       350.065.000          340.079.000  0,971 

BSSR 2015       173.877.318           68.925.942  0,396 

ANALISIS PENGARUH CURRENT RATIO ( BELLA AULIA HAFNI, SRI RAHAYU)
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BARAMULTI 
SUKSESSARANA 

Tbk 

2016       183.981.910           56.636.529  0,308 
2017       210.137.454           60.246.779  0,287 
2018       245.100.202           94.820.865  0,387 

BUMI 
RESOURCES Tbk 

BUMI 

2015     3.394.276.258       6.299.187.989  1,856 
2016     3.102.193.700       5.886.968.507  1,898 
2017     3.696.498.624       3.410.147.622  0,923 
2018     3.906.773.939       3.403.162.098  0,871 

GARDA TUJUH 
BUANA, Tbk GTBO 

2015         60.159.838             7.537.174  0,125 
2016         55.106.906             7.692.605  0,140 
2017         59.464.951           12.010.760  0,202 
2018         58.219.033           10.762.271  0,185 

INDO 
TAMBANGRAYA 

MEGAH, Tbk 
ITMG 

2015     1.178.363.000          343.806.000  0,292 
2016     1.209.792.000          302.362.000  0,250 
2017     1.358.663.000          400.524.000  0,295 
2018     1.442.728.000          472.945.000  0,328 

RESOURCE 
ALAM 

INDONESIA Tbk. 
KKGI 

2015         98.541.575           21.780.410  0,221 
2016         98.708.750           14.299.044  0,145 
2017       105.053.598           16.433.699  0,156 
2018       117.265.221           30.558.484  0,261 

MITRABARA 
ADIPERDANA, 

Tbk 
MBAP 

2015       109.163.029           35.317.283  0,324 
2016       116.375.759           24.745.376  0,213 
2017       160.778.962           38.474.621  0,239 
2018       173.509.262           49.328.008  0,284 

SAMINDO 
RESOURCES, Tbk MYOH 

2015       161.232.709           67.885.123  0,421 
2016       147.254.262           39.773.001  0,270 
2017       136.067.975           33.526.632  0,246 
2018       151.326.098           37.338.363  0,247 

GOLDEN EAGLE 
ENERGY, Tbk 

SMMT 

2015         51.673.562           22.739.872  0,440 
2016         47.390.767           19.019.774  0,401 
2017         53.562.438           22.608.774  0,422 
2018         57.452.243           23.646.915  0,412 

BARA JAYA 
INTERNATIONAL, 

Tbk 
ATPK 

2015       128.469.618           55.275.397  0,430 
2016       118.029.817           63.166.164  0,535 
2017         74.169.771           44.868.246  0,605 
2018         61.149.514           42.472.472  0,695 

 Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan Sampel data diolah 
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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 
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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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Total Asset Turnover 
Tabel 6 

Perhitungan Total Asset Turnover Dalam USD 

EMITEN KODE 
EMITEN TAHUN Average Total 

Asset Sales TATO 

ATLAS RESOURCE Tbk ARII 

2015       199.987.000        28.342.000  0,142 
2016       340.799.500        11.641.000  0,034 
2017       328.585.000        28.731.000  0,087 
2018       338.560.000        38.161.000  0,113 

BARAMULTI 
SUKSESSARANA Tbk BSSR 

2015       170.533.850       259.020.747  1,519 
2016       178.929.614       242.598.535  1,356 
2017       197.059.682       392.574.134  1,992 
2018       227.618.828       443.432.403  1,948 

BUMI RESOURCES Tbk BUMI 

2015     3.999.134.751        40.506.538  0,010 
2016     3.248.234.979        23.372.429  0,007 
2017     3.399.346.162        17.366.667  0,005 
2018     3.801.636.282    1.111.820.412  0,292 

GARDA TUJUH BUANA, Tbk GTBO 

2015         70.582.021          1.459.552  0,021 
2016         57.633.372             251.000  0,004 
2017         57.285.929          9.314.108  0,163 
2018         58.841.992        33.886.859  0,576 

INDO TAMBANGRAYA 
MEGAH, Tbk ITMG 

2015     1.242.855.500    1.367.498.000  1,100 
2016     1.194.077.500    1.589.409.000  1,331 
2017     1.284.227.500    1.689.525.000  1,316 
2018     1.400.695.500    2.007.630.000  1,433 

RESOURCE ALAM 
INDONESIA Tbk. KKGI 

2015         98.541.575       111.011.540  1,127 
2016         98.625.163        92.636.624  0,939 
2017       101.881.174        83.764.246  0,822 
2018       111.159.410        56.942.510  0,512 

MITRABARA ADIPERDANA, 
Tbk MBAP 

2015         94.760.264       219.113.608  2,312 
2016       112.769.394       187.155.820  1,660 
2017       138.577.361       258.586.097  1,866 
2018       167.144.112       258.138.029  1,544 

SAMINDO RESOURCES, Tbk MYOH 

2015       162.252.090       226.332.334  1,395 
2016       154.243.486       190.106.455  1,233 
2017       141.661.119       188.070.083  1,328 
2018       143.697.037       241.114.622  1,678 

SMMT 2015         54.975.623          2.085.693  0,038 

ANALISIS PENGARUH CURRENT RATIO ( BELLA AULIA HAFNI, SRI RAHAYU)
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GOLDEN EAGLE ENERGY, 
Tbk 

2016         49.532.164          4.172.738  0,084 
2017         50.476.602          4.254.312  0,084 
2018         55.507.341        13.149.017  0,237 

BARA JAYA 
INTERNATIONAL, Tbk ATPK 

2015         64.306.990        17.885.092  0,278 
2016       123.249.718             759.335  0,006 
2017         96.099.794          1.233.206  0,013 
2018         67.659.643          2.898.916  0,043 

Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan Sampel data diolah 

Operating Income to Liabilities Ratio 
Tabel 7 

Perhitungan Operating Income to Liabilities Ratio Dalam USD 

EMITEN KODE 
EMITEN 

TAHUN Operating Income Total Liabilities (OILR) 

ATLAS RESOURCE 
Tbk ARII 

2015        (19.428.000)           269.491.000  -0,072 
2016        (17.924.000)           273.848.000  -0,065 
2017           (5.832.000)           287.290.000  -0,020 
2018           (7.269.000)           340.079.000  -0,021 

BARAMULTI 
SUKSESSARANA 

Tbk 
BSSR 

2015           37.633.716             68.925.942  0,546 
2016           36.719.874             56.636.529  0,648 
2017        111.707.119             60.246.779  1,854 
2018           92.989.806             94.820.865  0,981 

BUMI RESOURCES 
Tbk BUMI 

2015           (9.374.800)        6.299.187.989  -0,001 
2016           (5.385.866)        5.886.968.507  -0,001 
2017        (21.070.352)        3.410.147.622  -0,006 
2018           38.637.902         3.403.162.098  0,011 

GARDA TUJUH 
BUANA, Tbk GTBO 

2015           (3.443.696)              7.537.174  -0,457 
2016              (614.865)              7.692.605  -0,080 
2017               (99.937)   12.010.760  -0,008 
2018             5.682.265             10.762.271  0,528 

INDO 
TAMBANGRAYA 

MEGAH, Tbk 
ITMG 

2015        193.582.000            343.806.000  0,563 
2016        208.558.000            302.362.000  0,690 
2017        388.086.000            400.524.000  0,969 
2018        432.050.000            472.945.000  0,914 

RESOURCE ALAM 
INDONESIA Tbk. KKGI 

2015             9.147.533             21.780.410  0,420 
2016           14.458.813             14.299.044  1,011 
2017           19.223.493             16.433.699  1,170 
2018             1.016.144             30.558.484  0,033 

MBAP 2015           47.412.657             35.317.283  1,342 
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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.  
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MITRABARA 
ADIPERDANA, Tbk 

2016           36.147.130             24.745.376  1,461 
2017           78.586.491             38.474.621  2,043 
2018           67.366.485             49.328.008  1,366 

SAMINDO 
RESOURCES, Tbk MYOH 

2015           35.631.057             67.885.123  0,525 
2016           28.685.641             39.773.001  0,721 
2017           17.973.836             33.526.632  0,536 
2018           41.551.729             37.338.363  1,113 

GOLDEN EAGLE 
ENERGY, Tbk SMMT 

2015           (1.603.194)            22.739.872  -0,071 
2016           (1.896.111)            19.019.774  -0,100 
2017           (1.257.808)            22.608.774  -0,056 
2018                 540.250             23.646.915  0,023 

BARA JAYA 
INTERNATIONAL, 

Tbk 
ATPK 

2015           (9.714.697)            55.275.397  -0,176 
2016        (20.926.859)            63.166.164  -0,331 
2017        (10.178.904)            44.868.246  -0,227 
2018           (9.309.617)            42.472.472  -0,219 

 Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan Sampel data diolah  

 
Pengujian Analisis Data dan Pembahasan 
Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu data secara statistik. Statistik 
deskriptif dalam penelitian ini merujuk pada nilai rata-rata (mean) dan simpangan baku (standar 
deviation), nilai minimum dan nilai maximum dari seluruh variabel dalam penelitian ini yaitu 
Current Ratio (X1), Debt to Asset Ratio (X2), Total Asset Turnover (X3) dan kemungkinan 
terjadinya kondisi Financial Distress yang di ukur menggunakan Operating Income to Liabilities 
Ratio perusahaan selama periode penelitian 2015 sampai dengan 2018. Adapun hasil statistik 
deskriptif terhadap variabel penelitian dalam tabel berikut: 

 
Tabel 8 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
CR 40 ,099 4,298 1,49928 1,218442 
DAR 40 ,125 1,898 ,47890 ,400505 
TATO 40 ,004 2,312 ,66148 ,680593 
FD 40 -,457 2,043 ,43893 ,632607 
Valid N (listwise) 40     

 Sumber : hasil olah data SPSS 23 
 

Penjelasan mengenai hasil perhitungan statistik deskriptif diuraikan sebagai berikut : 
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1) Current Ratio (CR) 
Pada tabel 8 diatas, variabel CR mempunyai nilai minimum sebesar 0,099 dan nilai 
maximum sebesar 4,298. Nilai mean CR sebesar 1,49928 dan standar deviasi 1,218442. 
CR minimum 0,099 dimiliki  oleh PT. Bumi Resources Tbk pada tahun 2015, CR 
maximum 4,298 dimiliki oleh PT. Samindo Resources Tbk pada tahun 2016. Nilai rata-
rata CR sebesar 1,49928 artinya perusahaan batubara yang dijadikan sampel penelitian 
menghasilkan rata-rata CR 1,49928. Nilai mean CR lebih besar dibandingkan dengan 
standar deviasi sehingga mengindikasikan bahwa hasil sebaran data pada variabel CR 
baik. 

2) Debt to Asset Ratio (DAR) 
Pada tabel 8 diatas, variabel DAR mempunyai nilai minimum sebesar 0,125 dan nilai 
maximum sebesar 1,898. Nilai mean DAR sebesar 0,47890 dan standar deviasi 0,400505. 
DAR minimum 0,125 di miliki oleh  PT. Garda Tujuh Buana Tbk pada tahun 2015, DAR 
maximum 1,898 dimiliki oleh PT. Bumi Resources pada tahun 2016. Nilai rata-rata DAR 
sebesar 0,47890 artinya perusahaan batubara yang dijadikan sampel menghasilkan rata-
rata DAR 0,47890. Nilai mean DAR lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi 
sehingga mengindikasikan bahwa hasil sebaran data pada variabel DAR baik.  

3) Total Asset Turnover (TATO) 
Pada tabel 8 diatas, variabel TATO mempunyai nilai minimum sebesar 0,004 dan nilai 
maximum sebesar 2,312. Nilai mean TATO sebesar 0,66148 dan standar deviasi 
0,680593. TATO minimum 0,004 di miliki oleh PT. Garda Tujuh Buana Tbk pada tahun 
2016, TATO maximum 2,312 dimiliki oleh PT. Mitrabara Adiperdana Tbk pada tahun 
2015. Nilai rata-rata TATO sebesar 0,66148 artinya perusahaan batubara yang dijadikan 
sampel menghasilkan rata-rata TATO 0,66148. Nilai mean TATO lebih kecil 
dibandingkan dengan standar deviasi sehingga mengindikasikan bahwa hasil sebaran 
data pada variabel TATO kurang baik.  

4) Operating Income to Liabilities Ratio (Financial Distress) 
Pada tabel 8 diatas, variabel OILR (Financial Distress) mempunyai nilai minimum 
sebesar -0,457 dan nilai maximum sebesar 2,043. Nilai mean OILR sebesar 0,43893 dan 
standar deviasi 0,632607. OILR minimum -0,457 dimiliki oleh PT. Garda Tujuh Buana 
Tbk pada tahun 2015, OILR maximum 2,043 dimiliki oleh PT. Mitrabara Adiperdana 
Tbk pada tahun 2017. Nilai mean OILR sebesar 0,43893 artinya perusahaan batubara 
yang dijadikan sampel menghasilkan rata-rata OILR sebesar 0,43893. Nilai mean OILR 
lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi sehingga mengindikasikan bahwa hasil 
sebaran data pada variabel OILR kurang baik. 
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Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas 
 Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ini variabel 
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Hasil uji normalitas ditunjukkan pada 
grafik normal plot berikut : 
 

Gambar 2 

 
Sumber : hasil olah data SPSS 23 

Dari hasil gambar 2.grafik P-Plot diatas dapat diketahui bahwa titik-titik data menyebar 
di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Hal ini 
menunjukkan bahwa data yang diteliti dalam model regresi memenuhi syarat asumsi normalitas. 
 
Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov 
Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis berikut : 
Ho : Data residual berdistribusi normal 
Ha : Data residual berdistribusi tidak normal 
Dasar pengambilan keputusan dalam uji Kolmogorov-Smirnov yaitu : 
1. Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi 

normal. 
2. Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi 

normal. 
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Tabel 9 
Hasil Uji Tes Kolmogorov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 
N 40 
Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation ,30296046 
Most Extreme Differences Absolute ,151 

Positive ,151 
Negative -,083 

Test Statistic ,151 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,023c 
Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. ,289d 

99% Confidence Interval Lower Bound ,277 
Upper Bound ,301 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 

Sumber : hasil olah data SPSS 23 
 

Dari tabel 9 diatas dapat dilihat bahwa nilai Sig. 0,289 > 0,05 maka dapat disimpulkan 
bahwa data penelitian berdistribusi normal. 
 
Uji Multikolineritas 

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

Tabel 10 
Hasil Pengujian Multikolinieritas 

Model t Sig. 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
1 (Constant) -1,860 ,071     

CR 2,587 ,014 ,494 2,026 
DAR ,655 ,517 ,692 1,445 
TATO 6,408 ,000 ,553 1,809 

Sumber : hasil olah data SPSS 23 
 
Dari tabel 10 diatas dapat dilihat bahwa nilai Variance Inflation Factor (VIF) masing-

masing variabel independen dibawah angka 10, yaitu CR = 2,026; DAR = 1,445; dan TATO = 
1,809. Dan untuk untuk hasil perhitungan Tolerance untuk masing-masing variabel independen 
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di atas 0,10 yaitu CR = 0,494; DAR = 0,692; dan TATO = 0,553. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi. 
 
Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi 
antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu  pada periode t-1 
(periode sebelumnya). Pengujian autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watson. Berikut 
adalah hasil uji autokorelasi : 

 
Tabel 11 

Hasil Pengujian Autokorelasi 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
1 ,878a ,771 ,752 ,315331 1,777 
a. Predictors: (Constant), TATO, DAR, CR 
b. Dependent Variable: FD 

Sumber : hasil olah data SPSS 23 
 

Berdasarkan tabel 11 diketahui bahwa nilai Durbin Watson yang dihasilkan dari model 
regresi adalah 1,777 selanjutnya jika dibandingkan dengan DW tabel dengan taraf signifikansi 
5% pada jumlah n = 40 dan jumlah variabel independen 3 (k =3) maka di peroleh nilai DL = 
1,3384 dan DU = 1,6589. Sehingga dapat diperoleh nilai 4 - DU = 2,4311 dan 4 -DL = 2,6616. 
Karena nilai DW terletak antara du < d < 4-du ( 1,6589 < 1,777 < 2,4311 ) maka dapat 
disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi pada model regresi ini.  
 
Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil pengujian 
Heteroskedastisitas dapat dilihat dari gambar scatterplot berikut :  

Gambar 3 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Sumber : Hasil olah data SPSS 23 
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Berdasarkan gambar 3 di atas, dari grafik scatterplot terlihat bahwa terdapat titik-titik 
yang tidak menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka belum dapat 
dipastikan bahwa model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.  

Menurut Ghozali (2018 :  139) analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan yang 
cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil ploting. Oleh sebab itu 
diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil. Menurut Gujarati dalam 
Ghozali (2018 : 142) Glesjer mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap 
variabel independen. 

Tabel 12 
Hasil Pengujian Glesjer 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,132 ,073   1,812 ,078 

CR ,047 ,031 ,287 1,526 ,136 
DAR -,070 ,079 -,140 -,881 ,384 
TATO ,084 ,052 ,287 1,613 ,116 

a. Dependent Variable: Abs_ut 
Sumber : Hasil olah data SPSS 23 

 
Berdasarkan tabel 12 diatas dapat diketahui bahwa tidak terdapat signifikan pada nilai koefisien 
beta. CR dengan nilai sig. 0,136 > 0,05; DAR sig. 0,384 > 0,05; dan TATO sig. 0,116 > 0,05. 
Maka dapat disimpulkan tidak terdapat heteroskedastisitas pada model regresi ini.  
 
Analisis Regresi Liner Berganda 

Analisis regresi linear berganda merupakan teknik statistika yang dapat digunakan untuk 
menganalisis hubungan antar variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). 
Tujuan dari analisis regresi berganda adalah untuk mengetahui signifikan pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen, sehingga dapat memuat prediksi yang tepat. Hasil 
analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut : 

Tabel 13 
Output Model Regresi Linear 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) -,260 ,140   -1,860 ,071 
CR ,153 ,059 ,294 2,587 ,014 
DAR ,099 ,152 ,063 ,655 ,517 
TATO ,639 ,100 ,688 6,408 ,000 

a. Dependent Variable: FD 
Sumber : Hasil olah data SPSS 23 
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Pengujian Hipotesis 
Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan 

suatu hal yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya.Uji signifikan pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen secara parsial menggunakan uji t dan secara simultan 
menggunakan uji F. 
 
Uji Secara Parsial ( Uji t ) 

Uji t atau koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara 
parsial variabel independen (CR, DAR, TATO) berpengaruh secara signifikan atau tidak 
terhadap variabel dependen Financial Distress yang di ukur menggunakan Operating Income to 
Liabilities Ratio (OILR). Dengan tingkat signifikansi α 0,05/2 = 0,025 dan df = (n-k-1) dimana 
n = 40, k = 1, maka df = 40-1-1 = 38 diperoleh t-tabel sebesar 2,024394. Berikut adalah hasil 
perhitungan uji t : 

Tabel 15 
Hasil Uji t 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -,260 ,140   -1,860 ,071 

CR ,153 ,059 ,294 2,587 ,014 
DAR ,099 ,152 ,063 ,655 ,517 
TATO ,639 ,100 ,688 6,408 ,000 

a. Dependent Variable: FD 
Sumber : hasil olah data SPSS 23 

 
a) Pengaruh Current Ratio terhadap Financial Distress 

Berdasarkan tabel 15 menunjukkan bahwa variabel Current Ratio memiliki nilai t-hitung 
2,587 > t-tabel 2,024394 dengan signifikansi 0,014 < 0,05. Maka dapat disimpulkan H01 
diterima, Current Ratio memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Financial 
Distress yang di ukur menggunakan Operating Income to Liabilities Ratio. Semakin 
tinggi Current Ratio, semakin tinggi Operating Income to Liabilities Ratio yang berarti 
semakin terhindar perusahaan dari kondisi Financial Distress (Y).  

b) Pengaruh Debt to Asset Ratio terhadap Financial Distress  
Berdasarkan tabel 15 menunjukkan bahwa variabel Debt to Asset Ratio  memiliki nilai t-
hitung 0,655 < t-tabel 2,024394 dengan signifikansi 0,517 > 0,05. Maka dapat 
disimpulkan HA2 diterima, Debt to Asset Ratio tidak memiliki pengaruh signifikan dan 
positif terhadap Financial Distress yang di ukur menggunakan Operating Income to 
Liabilities Ratio. 

c) Pengaruh Total Asset Turnover terhadap Financial Distress 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

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

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

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

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

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

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Berdasarkan tabel 15 menunjukkan bahwa variabel Total Asset Turnover memiliki nilai 
t-hitung 6,408 > t-tabel 2,024394 dengan signifikansi 0,000 > 0,05. Maka dapat 
disimpulkan H03 diterima, Total Asset Turnover memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap Financial Distress yang di ukur menggunakan Operating Income to 
Liabilities Ratio. Yang artinya semakin tinggi Total Asset Turnover, semakin tinggi 
Operating Income to Liabilities Ratio yang berarti semakin terhindar perusahaan dari 
kondisi Financial Distress (Y).  

  
Uji Secara Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (CR, DAR, dan TATO) 
secara serentak terhadap variabel dependen (FD), apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. 
Hasil perhitungan uji F adalah sebagai berikut : 

 
Tabel 16 

Hasil Uji F 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 12,028 3 4,009 40,321 ,000b 

Residual 3,580 36 ,099   
Total 15,607 39    

a. Dependent Variable: FD 
b. Predictors: (Constant), TATO, DAR, CR 

Sumber : hasil olah data SPSS 23 
Berdasarkan tabel 16 menunjukkan bahwa F hitung sebesar 40,321 dan F tabel dapat 

dicari dengan tingkat signifikansi α = 0,05; df 1 = k-1, dan df2 = n-k, dimana n = 40, k = 4, maka 
df1 = 4-1 = 3 dan df2 = 40 - 4 = 36 sehingga diperoleh F tabel sebesar 2,866266 dengan 
signifikansi 0,000. Sehingga dapat diketahui bahwa F hitung > F tabel (40,321 > 2,866266) 
dengan signifikan 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan  bahwa variabel independen Current 
Ratio, Debt to Asset Ratio dan Total Asset Turnover secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap Financial Distress. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISIS PENGARUH CURRENT RATIO ( BELLA AULIA HAFNI, SRI RAHAYU)
118-121



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai  pengaruh Current Ratio (CR), 
Debt to Asset Ratio (DAR), dan Total Asset Turnover (TATO) terhadap kondisi Financial 
Distress pada Perusahaan Sektor Pertambangan Tahun 2015 – 2018 maka dapat disimpulkan 
bahwa : 
1) Current Ratio berdasarkan uji t pada signifikansi α = 5% memiliki nilai t-hitung 2,587 > 

t-tabel 2,024394 dengan signifikansi 0,014 < 0,05. Maka dapat disimpulkan H01 
diterima, CR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Financial Distress yang 
di ukur menggunakan Operating Income to Liabilities Ratio. Yang artinya semakin tinggi 
Current Ratio, semakin tinggi Operating Income to Liabilities Ratio yang berarti 
semakin terhindar perusahaan dari kondisi Financial Distress (Y). 

2) Debt to Asset Ratio berdasarkan uji t pada signifikansi α = 5% memiliki nilai t-hitung 
0,655 < t-tabel 2,024394 dengan signifikansi 0,517 > 0,05. Maka dapat disimpulkan HA2 
diterima, Debt to Asset Ratio tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Financial 
Distress yang di ukur menggunakan Operating Income to Liabilities Ratio. 

3) Total Asset Turnover berdasarkan uji t pada signifikansi α = 5% memiliki nilai t-hitung 
6,408 > t-tabel 2,024394 dengan signifikansi 0,000 > 0,05. Maka dapat disimpulkan H03 
diterima, Total Asset Turnover memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
Financial Distress yang di ukur menggunakan Operating Income to Liabilities Ratio. 
Yang artinya semakin tinggi Total Asset Turnover, semakin tinggi Operating Income to 
Liabilities Ratio yang berarti semakin terhindar perusahaan dari kondisi Financial 
Distress (Y). 

4) Berdasarkan hasil uji F pada signifikansi α = 5% variabel independen Current Ratio, 
Debt to Asset Ratio dan Total Asset Turnover secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap Financial Distress (FD) yang diukur dengan Operating Income to Liabilities 
Ratio. Dengan  F hitung > F tabel (40,321 > 2,866266) dengan signifikan 0,000 < 0,05. 
 

Saran 
1) Bagi perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat 

terhindar dari kondisi Financial Distress yang berujung pada kebangkrutan. Sehubungan 
dengan kondisi keuangan perusahaan, menejemen perlu tetap berhati-hati dalam 
mengelola dan menjalankan operasi perusahaan dengan melakukan tindakan-tindakan 
perbaikan kinerja perusahaan guna menghindari terjadinya gangguan terhadap 
kelangsungan usaha (going concern). Menejemen sebaiknya melakukan evaluasi kinerja 
minimal satu tahun sekali. Terutama bagi perusahaan yang berpotensial rawan bangkrut. 
Perusahaan juga harus bisa mengelola biaya atau beban perusahaan dan juga laba yang 
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ada secara lebih efektif dan efisien sehingga perusahaan dapat bertahan dalam jangka 
panjang.   

2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan jumlah sampel dan periode 
penelitian, serta menambahkan variabel independen lain seperti Cash Ratio, Debt Equity 
Ratio, Return on Asset, Return on Equity, Sales Growth, Arus Kas, Ukuran Perusahaan, 
faktor ekonomi makro, dan lain sebagainya yang tidak di jelaskan dalam penelitian ini 
karena kemungkinan variabel tersebut juga berpengaruh terhadap financial distress. 
Penulis juga berharap peneliti selanjutnya dapat menggunakan kriteria yang berbeda 
dalam memprediksi terjadinya financial distress di suatu perusahaan, seperti 
menggunakan interest coverage ratio, opini audit tentang going concern, nilai buku 
ekuitas negatif dan lain sebagainya.  

3) Bagi investor diharapkan investor lebih bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan 
untuk membeli saham-saham pada perusahaan pertambangan yang termasuk dalam 
kategori berpotensial bangkrut sehingga dapat menghindari risiko yang ada. 

4) Bagi kreditor diharapkan lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman atau hutang 
pada perusahaan pertambangan yang menunjukan indikasi mengalami financial distress 
untuk mengurangi risiko gagal bayar dikemudian hari. 
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ANALISA PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, HARGA ( FADILAH, TUKIDI)
122-142



 
 
 

PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 

Industri minyak dan gas bumi adalah industri yang masih menguntungkan saat ini. 
Permintaan terhadap minyak dan gas bumi yang melebihi jumlah produksinya mendorong 
industri-industri minyak dan gas bumi untuk melakukan eksplorasi ke daerah-daerah yang 
berpotensi mengandung sumber daya alam tersebut. Mengingat industri minyak dan gas bumi 
ini cukup unik, maka pemasaran untuk industri ini juga berkembang secara khusus.Minyak dan 
gas bumi merupakan dua sumber daya mineral yang sangat kita butuhkan, baik untuk saat ini 
maupun masa depan. Perkembangannya sangat pesat seiring dengan semakin pesatnya industri 
dan perekonomian suatu negara. Namun hampir semua pengetahuan, data dan tenaga ahli di 
bidang perminyakan dikuasai atau menjadi monopoli perusahaan-perusahaan asing, sedangkan 
lapangan maupun cadangan minyak dan gas bumi merupakan milik negara. Oleh karena itulah 
selain harus diimbangi dengan kemajuan dan kemampuan teknis ilmiahn maka serta teknologi 
di dalam negeri, kualitas pelayanan terhadap konsumen juga penting agar minyak dan gas bumi 
benar-benar dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. 
 
Rumusan Masalah 
1) Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap peningkatan jasa penelitian minyak dan 

gas bumi di PPPTMGB “LEMIGAS” secara parsial? 
2) Apakah harga berpengaruh terhadap peningkatan jasa penelitian minyak dan gas bumi di 

PPPTMGB “LEMIGAS” secara parsial? 
3) Apakah independensi lembaga berpengaruh terhadap peningkatan jasa penelitian minyak 

dan gas bumi di PPPTMGB “LEMIGAS” secara parsial? 
4) Apakah kualitas pelayanan, harga, dan independensi lembaga berpengaruh terhadap 

peningkatan jasa penelitian minyak dan gas bumi di PPPTMGB “LEMIGAS” secara 
simultan? 

 
Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan, yaitu : 
1) Aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan penulis mengenai Analisa pengaruh kualitas pelayanan, harga, dan 
indepedensi lembaga terhadap peningkatan jasa penelitian minyak dan gas bumi di 
PPPTMGB “LEMIGAS”  

2) Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan mampu memberikan 
kontribusi bagi perkembangan bisnis PPPTMGB “LEMIGAS” dan penelitian 
selanjutnya mengenai Analisa pengaruh kualitas pelayanan, harga, dan indepedensi 
lembaga terhadap peningkatan jasa penelitian minyak dan gas bumi di PPPTMGB 
“LEMIGAS”  

 
LANDASAN TEORI 

Kualitas Pelayanan 
Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, 

manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Tjiptono:2001). 
Sehingga definisi kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan 
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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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keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan 
konsumen (Tjiptono:2007). Kualitas pelayanan menurut (Kotler:2008) adalah sebuah kinerja 
yang dapat ditawarkan oleh seseorang kepada orang lain. Kinerja ini dapat berupa tindakan yang 
tidak berwujud serta tidak berakibat pada kepemilikan barang apapun dan terhadap siapapun. 
Poin utamanya adalah pelayanan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang penjual 
kepada pembeli/konsumennya demi memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang 
dalam hal ini PPPTMGB “LEMIGAS” diposisikan sebagai penjual dan perusahaan migas 
sebagai konsumen. Perilaku tersebut bertujuan pada tercapainya kepuasan pelanggan itu sendiri. 
Sebuah pelayanan dapat dilakukan pada saat konsumen memilih jasa yang dibutuhkan dan akan 
dilakukan maupun setelah selesai mendapatkan hasil uji dari sampel yang dianalisa. Kualitas 
pelayanan yang baik akan memberikan dampak yang baik pula bagi perusahaan karena akan 
menjadi pelanggan yang loyal dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. 

Kata kualitas mengandung banyak definisi dan makna, orang yang berbeda akan 
mengartikannya secara berlainan tetapi dari beberapa definisi yang dapat kita jumpai memiliki 
beberapa kesamaan walaupun hanya cara penyampaiannya saja. Pada umumnya mencakup 
elemen-elemen sebagai berikut: 
1) Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihkan harapan pelanggan. 
2) Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan 
3) Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. 

 
Dimensi-Dimensi Kualitas Pelayanan 
1) Bukti Fisik (Tangible) 
Bukti fisik merupakan suatu service yang bisa dilihat, bisa dicium dan bisa diraba, maka aspek 
tangible menjadi penting sebagai ukuran terhadap pelayanan. Bukti fisik suatu perusahaan dalam 
menunjukkan eksitensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan 
prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan 
yang diberikan oleh pemberi jasa yang meliputi fasilitas fisik perlengkapan, pegawai, dan sarana 
komunikasi. Tangible yang baik akan mempengaruhi persepsi pelanggan. 
2) Kehandalan (Reability)  
Reliability merupakan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan jasa sesuai dengan apa yang 
telah dijanjikan secara tepat waktu. Pentingnya dimensi ini adalah kepuasan konsumen akan 
menurun bila jasa yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi komponen atau unsur 
dimensi reliability ini merupakan kemampuan perusahaan dalam menyampaikan jasa secara 
tepat dan pembebanan biaya secara tepat. 
3) Ketanggapan (Responsiveness) 
Merupakan kemampuan perusahaan yang dilakukan langsung oleh karyawan untuk memberikan 
pelayanan dengan cepat dan tanggap. Daya tanggap dapat menumbuhkan persepsi yang positif 
terhadap kualitas jasa yang diberikan. Termasuk didalamnya jika terjadi kegagalan atau 
keterlambatan dalam penyampaian jasa, pihak penyedia jasa berusaha memperbaiki atau 
meminimalkan kerugian konsumen dengan segera. Dimensi ini menekankan pada perhatian dan 
kecepatan karyawan yang terlibat untuk menanggapi permintaan, pertanyaan, dan keluhan 
konsumen. Jadi komponen atau unsur dari dimensi ini terdiri dari kesigapan karyawan dalam 
melayani pelanggan, kecepatan karyawan dalam melayani pelanggan dan penanganan keluhan 
pelanggan. 
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4) Jaminan (Assurance) 
Merupakan pengetahuan dan perilaku employee untuk membangun kepercayaan dan keyakinan 
pada diri konsumen dalam mengkonsumsi jasa yang ditawarkan. Dimensi ini sangat penting 
karena melibatkan persepsi konsumen terhadap resiko ketidakpastian yang tinggi terhadap 
kemampuan penyedia jasa. Perusahaan membangun kepercayaan dan kesetiaan konsumen 
melalui karyawan yang terlibat langsung menangani konsumen. Jadi komponen dari dimensi ini 
terdiri dari kompetensi karyawan yang meliputi keterampilan, pengetahuan yang dimiliki 
karyawan untuk melakukan pelayanan dan kredibilitas perusahaan yang meliputi hal-hal yang 
berhubungan dengan kepercayaan konsumen kepada perusahaan seperti, reputasi perusahaan, 
prestasi dan lain-lain. 
5) Empati (Empathy) 
Merupakan kemampuan perusahaan yang dilakukan langsung oleh karyawan untuk memberikan 
perhatian kepada konsumen secara individu, termasuk juga kepekaan atau kebutuhan konsumen. 
Jadi komponen dari dimensi ini merupakan gabungan dari akses (access) yaitu kemudahan untuk 
memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. 
 
Harga / Tarif 

Suatu perusahaan agar dapat berhasil dalam memasarkan barang atau jasa harusnya lebih 
dulu menentukan harga yang tepat. Penetapan harga yang tidak tepat akan menyebabkan pembeli 
tidak tertarik membeli barang atau jasa tersebut. Harga merupakan satu-satunya elemen bauran 
pemasaran yang menghasilkan pendapatan sedangkan elemen-elemen lainnya (produk, 
distribusi, promosi) menimbulkan biaya. Disamping itu harga merupakan unsur bauran 
pemasaran yang bersifat fleksibel. 

Penetapan suatu tingkat harga bagi konsumen pada dasarnya merupakan gagasan yang 
didorong oleh perkembangan perdagangan dan umumnya disebabkan oleh jenis produk atau jasa. 
Harga sering menjadi faktor penentu dalam pembelian dan tidak menutup kemungkinan faktor-
faktor lain juga dapat menjadi faktor penentuan dalam pembelian.Pengertian tarif sering kali 
diartikan sebagai daftar harga (sewa, ongkos dan sebagainya) sehingga dari pengertian tersebut 
dapat disimpulkan bahwa tarif sama dengan harga. Berikut ini akan dikemukakan beberapa 
pendapat ahli mengenai pengertian harga, sehingga menjadi jelas pengertian antara tarif dan 
harga.Menurut Kotler dan Armstrong (2001), pengertian harga adalah sejumlah uang yang 
dibebankan terhadap suatu produk (barang atau jasa), atau jumlah nilai yang harus dibayar 
konsumen demi mendapatkan manfaat dari produk tersebut. Menurut Philip Kotler, pengertian 
harga adalah sejumlah uang yang dibebankan ke suatu produk atau layanan jasa. Artinya, harga 
adalah jumlah nilai yang harus dibayar konsumen demi memiliki atau mendapatkan keuntungan 
dari sebuah produk barang atau jasa.Menurut Imamul Arifin (2007), pengertian harga adalah 
kompensasi yang harus dibayar konsumen demi memperoleh produk barang atau jasa. 

Harga merupakan jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang 
dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya (Basu 
Swastha & Irawan, 2005:241). 

Sesuai dengan pengertian harga yang dijelaskan, berikut ini adalah beberapa fungsi harga 
secara umum: 
1) Menjadi acuan dalam memperhitungkan nilai jual suatu barang atau jasa. 
2) Untuk membantu aktivitas transaksi, dimana harga yang sudah terbentuk akan 

mempermudah proses jual-beli. 
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3) Penetapan harga yang tepat akan memberikan keuntungan bagi penjual atau produsen. 
4) Menjadi salah satu acuan bagi konsumen dalam menilai kualitas suatu barang atau jasa. 
5) Membantu konsumen dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan manfaat produk 

dan daya beli konsumen. 
 

Jenis-Jenis Harga 
Selanjutnya akan dijelaskan beberapa jenis-jenis harga: 

1) Harga pokok merupakan nilai uang dari produk-produk yang diberikan kepada 
konsumen/pembeli dan berhubungan langsung dengan hasil produk. 

2) Harga jual merupakan harga pokok yang di tambah dengan keuntungan atau laba yang di 
harapkan. 

3) Harga subjektif merupakan harga kiraan/kisaran penjual dan pembeli terhadap produk 
yang hendak di beli atau dijualnya. 

4) Harga objektif merupakan nominal harga yang telah di sepakati oleh penjual dan pembeli. 
5) Harga bebas merupakan harga yang ada di pasaran antara penjual dengan penjual 

diakibatkan karena adanya persaingan. 
6) Harga pemerintah merupakan harga produk atau jasa yang ditetapkan oleh pemerintah. 
7) Harga dumping merupakan harga yang di tentukan penjual, misalnya harga ekspor penjual 

di pasar luar negeri untuk merebut pasar internasional dan menjualnya dengan harga tinggi 
di pasar dalam negeri. 

8) Harga pabrik merupakan harga suatu produk dari pabriknya yang harus di bayar oleh 
pembeli, dan biaya pengirimannya harus ditanggaung oleh pembeli. 

9) Odd Price atau Harga Gasal merupakan harga yang tidak bulat. Misalnya pada suatu 
produk yang di jual harganya Rp. 1.999.900, jadi tidak bulat seperti Rp. 2.000.000. 

10) Harga daftar merupakan harga yang di beritahukan terlebih dahulu kepada pembeli. 
Biasanya pembeli akan mendapat potongan harga dari produk yang di tawarkan. 

11) Harga netto atau Net Price merupakan harga yang harus di bayar pembeli, disebut juga 
harga bersih atau pas. 

12) Harga zone merupakan harga yang sama untuk suatu zona atau daerah tertentu. 
13) Harga titik dasar merupakan harga produk atau jasa berdasarkan suatu titik lokasi. 

Misalnya harga suatu produk sama antara bandung dan bogor karena termasuk Jawa Barat. 
14) Harga stempel pos merupakan harga yang sama untuk seluruh daerah pasaran produk atau 

jasa. 
15) Harga Free Alongside atau f.a.s merupakan harga atau biaya angkutan barang ditanggung 

oleh penjual, misalnya biaya angkutan produk sampai kapal yang mengangkutnya tiba di 
pelabuhan/tempat tertentu. Sedangkan pembongkaran produknya umumnya di tanggung 
pembeli. 

16) Harga Cost Insurance and freight atau disebut juga harga c.i.f merupakan harga produk 
yang di ekspor sudah termasuk biaya asuransinya sampai produk ke tangan pembeli. 

 
Tahapan Penetapan Harga 

Menurut Basu Swastha (2009:150), tahap-tahap dalam penetapan harga antara lain: 
1) Mengestimasikan permintaan untuk barang tersebut. Pada tahap ini penjual membuat 

estimasi permintaan barangnya secara total. Pengestimasian permintaan barang dapat 
dilakukan dengan cara: 
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(1) Menentukan harga yang diharapkan, yaitu harga yang diharapkan dapat diterima 
oleh konsumen. 

(2) Mengestimasikan volume penjualan pada berbagai tingkat harga. 
2) Mengetahui lebih dulu reaksi dalam persaingan. Kondisi persaingan sangat mempengaruhi 

kebijaksanaan penentuan harga perusahaan atau penjual. Oleh karena itu, penjual perlu 
mengetahui reaksi persaingan yang terjadi di pasar serta sumber-sumber penyebabnya. 
Adapun sumber-sumber persaingan yang ada dapat berasal dari: Barang sejenis yang 
dihasilkan dari perusahaan lain, barang pengganti atau substitusi, dan barang-barang lain 
yang dibuat oleh perusahaan lain yang sama-sama menginginkan uang konsumen. 

3) Menentukan market share yang dapat diharapkan. Perusahaan yang agresif selalu 
menginginkan market share yang lebih besar. Kadang-kadang perluasan market share 
harus dilakukan dengan mengadakan periklanan dan bentuk lain dari persaingan bukan 
harga, disamping dengan harga tertentu. Market share yang diharapkan tersebut akan 
dipengaruhi oleh kapasitas produksi yang ada, biaya ekspansi dan mudahnya memasuki 
persaingan. 

4) Memilih strategi harga untuk mencapai target pasar. 
 Dalam hal ini penjual dapat memilih diantara strategi harga, yaitu: 
(1) Skim the cream pricing 

Skim the cream pricing atau skimming pricing merupakan strategi penetapan harga 
yang setinggi-tingginya. Harga yang tinggi tersebut dimaksudkan untuk menutup 
biaya penelitian, pengembangan dan promosi. 

(2) Penetration pricing 
Penetration pricing merupakan strategi penetapan harga yang serendah-rendahnya 
yang bertujuan untuk mencapai volume penjualan sebesar-besarnya dalam waktu 
yang relatif singkat.  

5) Mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan. Tahap selanjutnya dalam prosedur 
penetapan harga adalah mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan dengan 
melihat pada barang, sistem distribusi dan program promosinya. Perusahaan tidak dapat 
menentukan harga suatu barang tanpa mempertimbangkan barang lain yang dijualnya.  

 
Independensi Lembaga 
 Independensi merupakan terjemahan kata independence yang berasal dari Bahasa 
Inggris, yang artinya “dalam keadaan independen”, adapun arti kata independen bermakna ”tidak 
tergantung atau dikendalikan oleh (orang lain atau benda), tidak mendasarkan pada diri pada 
orang lain, bertindak atau berpikir sesuai dengan kehendak hati, bebas dari pengendalian orang 
lain, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Menurut Arens et al (2008:111), independensi dalam 
berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias. Independensi sangat penting bagi pemeriksa 
untuk dijaga dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Independensi menurut Wirakusumah dan 
Agoes (2003 : 8) merupakan pandangan yang tidak berprasangka dan tidak memihak dalam 
melakukan test-test, evaluasi dan hasil-hasilnya, dan penerbitan laporan, dan merupakan alasan 
utama kepercayaan masyarakat.  Arti independen juga dapat didefinisikan sebagai sikap 
netral atau tidak memihak kepada salah satu, punya kekuasaan sendiri, merdeka, tidak dikontrol 
oleh pihak lain (misalnya lembaga independen). Secara etimologi kata “Independen” berasal dari 
bahasa Inggris, yaitu Independent, yang berarti merdeka, berdikari, tidak bergantung kepada 
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orang lain, berdikari, berdaulat. Penggunaan kata independen banyak digunakan pada berbagai 
hal seperti keuangan, profesi, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. 

 
Dimensi Independensi 

Mautz dan Sharaf mengemukakan dimensi dari independensi dalam Theodorus M. 
Tuanakota adalah sebagai berikut : 
1) Programming Independence adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh 

orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih teknik dan prosedur audit, 
dan beberapa dalamnya teknik dan prosedur itu diterapkan. 

2) Investigate Independence adalah kebebasan (seperti diartikan diatas) untuk memilih area, 
kegiatan hubungan pribadi, dan kebijakan manajerial yang akan diperiksa, ini berarti, 
tidak boleh ada sumber informasi yang legitimate (sah) yang tertutup bagi auditor. 

3) Reporting Independence adalah kebebasan (seperti diartikan diatas) untuk menyajikan 
fakta yang terungkap dari pemeriksaan atau pemberi rekomendasi atau opini sebagai 
hasil pemeriksaan. 
Dimensi-dimensi dari independensi kemudian dikembangkan menurut petunjuk yang 

mengidentifikasi apakah ada pelanggaran atas independensi. Menurut Mautz dan Sharaf dalam 
Theodorus M. Tuanakota adalah sebagai berikut: 
1) Programming Independence 
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(2) Bebas dari intervensi apapun atau dari sikap tidak kooperatif yang berkenaan dengan 
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2) Investigate Independence 
(1) Akses langsung dan bebas atas seluruh buku, catatan, pimpinan, pegawai perusahaan, 
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(2) Kerjasama yang aktif dari pimpinan perusahaan selama berlangsungnya kegiatan 
audit. 

(3) Bebas dari upaya pimpinan perusahaan untuk menugaskan atau mengatur kegiatan 
yang harus diperiksa atau menentukan dapat diterimanya suatu evidential matter 
(sesuatu yang mempunyai nilai pembuktian). 

(4) Bebas dari kepentingan atau hubungan pribadi yang akan menghilangkan atau 
membatasi pemeriksaan atas kegiatan, catatan, atau orang yang seharusnya masuk 
dalam lingkup pemeriksaan. 
 

3) Reporting Independence 
(1) Bebas dari perasaan loyal kepada seseorang atau merasa berkewajiban kepada 

seseorang untuk mengubah dampak dari fakta yang dilaporkan, dan memasukannya. 
(2) Menghindari praktik untuk mengeluarkan hal-hal penting dari laporan formal, dan 

memasukannya kedalam laporan informasi dalam bentuk apapun. 
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(3) Menghindari penggunaan bahasa yang tidak jelas (kabur, samar-samar) baik yang 
disengaja maupun tidak dalam pernyataan fakta, opini dan rekomendasi, dan dalam 
interprestasi. 

(4) Bebas dari upaya untuk mem-veto judgment auditor mengenai apa yang seharusnya 
masuk dalam laporan audit baik yang bersifat fakta maupun opini. 

 
Peningkatan Jasa Penelitian 

Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak 
lain, yang pada dasarnya tidak terwujud dan tidak  mengakibatkan kepemilikan apapun. 
Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dengan suatu produk fisik (Kotler, 2005:486). Jasa adalah 
produk yang tidak dapat dilihat yang kita beli dan gunakan tetapi tidak pernah memiliki 
(Solomon, 2003:7). Jasa mencakup semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukanlah produk 
atau konstruksi fisik, yang secara umum konsumsi dan produksinya dilakukan pada saat 
bersamaan, dan nilai tambah yang diberikannya dalam bentuk (kenyamanan, hiburan, kecepatan, 
dan kesehatan) yang secara prinsip tidak berwujud pada pembeli pertamanya (Zeithaml, 2003:3) 
“Setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang 
pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun, produksinya dapat 
dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jasa 
merupakan sesuatu hal yang intangible (tidak berwujud) atau dapat pula dikatakan jasa adalah 
bersifat abstrak”. 

Stanton (Swasta, 1990: 250) menurutnya jasa adalah: "Kegiatan yang dapat 
diidentifikasikan secara tersendiri, yang pada hakekatnya bersifat tak teraba (intangible) yang 
merupakan pemenuhan kebutuhan dan tidak harus terikat pada penjualan produk atau jasa lain. 
Untuk menghasilkan jasa mungkin perlu atau mungkin pula tidak diperlukan penggunaan benda 
nyata (tangible). Akan tetapi sekalipun benda itu perlu namun tidak terdapat adanya pemindahan 
hak milik atas benda tersebut". 
 
Karakteristik Jasa 

Menurut Kotler (1997:263) karakteristik jasa dapat diuraikan sebagai berikut: 
1) Intangible (Tidak berwujud) 

Suatu jasa mempunyai sifat tidak berwujud, sehingga tidak dapat dirasakan dan dinikmati 
sebelum dibeli oleh konsumen. Oleh karena itu tugas penyedia jasa adalah mengelola 
bukti itu untuk mewujudkan jasa atau barang yang tidak berwujud. 

2) Inseperability (Tidak dapat dipisahkan) 
Pada umumnya jasa yang diproduksi (dihasilkan) dan dirasakan pada waktu bersamaan 
dan apabila dikehendaki oleh seseorang untuk diserahkan kepada pihak lainnya, maka 
dia akan tetap merupakan bagian dari jasa tersebut. 

3) Variability (Bervariasi) 
Jasa senantiasa mengalami perubahan, tergantung dari siapa penyedia jasa, penerima 
jasa, dan kondisi di mana jasa tersebut diberikan. 

4) Perishability (Tidak tahan lama) 
Daya tahan suatu jasa tergantung situasi yang diciptakan oleh berbagai faktor, misalnya: 
perubahan zaman, teknologi dan sebagainya. 
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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 

129-142



ANALISA PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, HARGA ( FADILAH, TUKIDI)
130-142



 
 
 

Keterangan : 
1) Variabel Independen, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel yang lain.Variabel 

Independen dalam penelitian ini adalah Kualitas Pelayanan (X1), Harga (X2) dan 
Independensi (X3). 

2) Variabel Dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel 
Dependen dalam penelitian ini adalah Peningkatan Jasa Penelitian (Y) 

 
Hipotesis Penelitian 
Sehubungan dengan uraian di atas maka dapat dikemukakan hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 
Ho1 : Tidak terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap peningkatan jasa penelitian minyak 

dan gas bumi di PPPTMGB “LEMIGAS” secara parsial. 
Ha1 : Terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap peningkatan jasa penelitian minyak dan 

gas bumi di PPPTMGB “LEMIGAS” secara parsial. 
Ho2 :  Tidak terdapat pengaruh harga terhadap peningkatan jasa penelitian minyak dan gas bumi 

di PPPTMGB “LEMIGAS” secara parsial. 
Ha2 :  Terdapat pengaruh harga terhadap peningkatan jasa penelitian minyak dan gas bumi di 

PPPTMGB “LEMIGAS” secara parsial. 
Ho3 :  Tidak terdapat pengaruh independensi lembaga terhadap peningkatan jasa penelitian 

minyak dan gas bumi di PPPTMGB “LEMIGAS” secara parsial. 
Ha3 :  Terdapat pengaruh independensi lembaga terhadap peningkatan jasa penelitian minyak 

dan gas bumi di PPPTMGB “LEMIGAS” secara parsial. 
Ho4 :  Tidak terdapat pengaruh kualitas pelayanan, harga, dan independensi lembaga terhadap 

peningkatan jasa penelitian minyak dan gas bumi di PPPTMGB “LEMIGAS” secara 
simultan. 

Ha4 :  Terdapat pengaruh kualitas pelayanan, harga, dan independensi lembaga terhadap 
peningkatan jasa penelitian minyak dan gas bumi di PPPTMGB “LEMIGAS” secara 
simultan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau 
residul memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa 
nilai residul mengikuti distribusi normal. Jika uji ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak 
valid untuk jumlah sampel kecil, untuk mendeteksi digunakan uji one sample kolmogrov sminov 
dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika 
signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05. Dapat dilihat pada tabel 1. 
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Tabel 1 
Hasil Uji Normalitas 

 
Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 1 dapat diperoleh nilai signifikan dari uji one 

sample K-S Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,200. Angka ini lebih besar dari nilai signifikan yang 
telah ditetapkan sebesar 0,05 (5%), sehingga dapat dikatakan penelitian ini berdistribusi normal 
atau sebaran data tidak menunjukkan penyimpangan dari kurva normalnya. Dapat dilihat pada 
gambar 2 dan 3. 

 
Gambar 2 

Grafik Histogram Uji Normalitas 

 
Sumber : Output SPSS 23 data diolah 
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Gambar 3 
Grafik Histogram Uji Normalitas 

 
Sumber : Output SPSS 23 data diolah 

 
Dari hasil pengujian grafik plot menunjukkan data yang bergerak mengikuti garis linier 

diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada tabel penelitian berdistribusi normal. 
 
Uji Heterosdastisitas 

Gambar 4 
Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot 

 
Sumber : Output SPSS 23 data diolah 
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Dari grafik scaterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik 
di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 
heteroskedastisitas pada model regresi. 
 
Uji Multikolonelitas 
Hasil uji Multikolonelitas terlampir pada tabel 2 berikut ini: 

Tabel 2 
Hasil Uji Multikolonelitas 

 
 Sumber : Output SPSS 23 data diolah 
 

Berdasarkan tabel 2 di atas diketahui nilai Tolerance semua variabel independen lebih 
besar dari 0,50. Sedangkan nilai VIF semua variabel independen lebih kecil dari 10,00. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Multikolonelitas. 
 
Uji Autokorelasi 

 
Tabel 3 

Hasil Uji Autokorelasi 

 
 

Sumber : Output SPSS 23 data diolah 
 

Berdasarkan output di atas, diketahui nilai D-W 1,685, selanjutnya nilai ini akan kita 
simpulkan bahwa nilai D-W terletak diantara -2 sampai +2 sehingga nilai D-W tersebut tidak 
ada autokorelasi. 
 
Analisis Regresi Linear Berganda 

Model persamaan regresi yang baik adalah memenuhi persyaratan asumsi klasik yaitu 
semua data terdistribusi dengan normal. Model persamaan yang diajukan dalam penelitian ini 
sudah baik.Analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh secara parsial 
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variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan estimasi regresi berganda dengan program 
SPSS diperoleh hasil sebagai berikut : 

 
Tabel 4 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
 

 
Sumber : Output SPSS 23 data diolah 
 
Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk adalah : 
 

 

Keterangan : Y  = Peningkatan Jasa Penelitian 

  X1  = Kualitas Pelayanan 
  X2  = Harga 
  X3  = Independensi Lembaga 
Keterangan : b1, b2 dan b3 = Koefisien Regresi 
  e  = Standar Error 
  a  = Konstanta 
 
Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa : 
1) Konstanta (a) sebesar 19,326, hasil ini menunjukkan bahwa bila variabel kualitas 

pelayanan, harga dan independensi lembaga tidak mempengaruhi peningkatan jasa 
penelitian, maka peningkatan jasa penelitian tetap ada sebesar 19,326. Karena dipengaruhi 
oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis 

2) Kualitas pelayanan mempunyai koefisien regresi sebesar 0,067 dengan arah positif. Hal ini 
berarti semakin tinggi kualitas pelayanan semakin meningkat pula jasa penelitian atau jika 
kualitas pelayanan bertambah satu satuan maka peningkatan jasa penelitian akan 
bertambah 0,067 

3) Harga mempunyai koefisien regresi sebesar 0,157 dengan arah positif. Hal ini dapat berarti 
ke stabilan harga maka semakin tinggi peningkatan jasa penelitian atau jika harga turun 
satu-satuan maka peningkatan jasa penelitian akan bertambah 0,157 

4) Independensi lembaga mempunyai koefisien regresi sebesar 0,321 dengan arah positif. Hal 
ini berarti semakin tinggi independensi lembaga maka semakin meningkat pula jasa 
penelitian atau jika kualitas pelayanan bertambah 0,321. 
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bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
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 Korelasi 
Analisa korelasi adalah analisis yang bertujuan untuk mencari hubungan antara dua 

variabel atau lebih. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik 
pengukuran asosiasi/hubungan yang mengacu pada sekelompok teknik yang digunakan untuk 
mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. 

 
Tabel 5 

Hasil Pengujian Korelasi 

 
Sumber : Output SPSS 23 data diolah 

Pada tabel 5 di atas terlihat tabel output pertama antara kualitas pelayanan dengan 
peningkatan jasa penelitian sebelum memasukannya variabel kontrol (peningkatan jasa 
penelitian) ke dalam analisis. Dari output ini diketahui nilai koefisien korelasi (Correlations) 
sebesar 0,365 (positif) dan nilai significance (2-tailed) adalah 0,003 < 0,05, maka dapat 
disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif dan kategori hubungan korelasi cukup kuat.Tabel 
output kedua antara harga dengan peningkatan jasa penelitian sebelum memasukannya variabel 
kontrol (peningkatan jasa penelitian) ke dalam analisis. Dari output ini diketahui nilai koefisien 
korelasi (Correlations) sebesar 0,330 (positif) dan nilai significance (2-tailed) adalah 0,008 < 
0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif dan kategori hubungan korelasi 
cukup kuat. Tabel output ketiga antara independensi lembaga dengan peningkatan jasa penelitian 
sebelum memasukannya variabel kontrol (peningkatan jasa penelitian) ke dalam analisis. Dari 
output ini diketahui nilai koefisien korelasi (Correlations) sebesar 0,486 (positif) dan nilai 
significance (2-tailed) adalah 0,000 <0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang 
positif dan kategori hubungan korelasi cukup kuat. 
 
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 
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menerangkan variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai Adjusted 
R Square sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 
Tabel 6 

Hasil uji Koefisien Determinasi (R2) 

 
Sumber : Output SPSS 23 data diolah 

 
Dari hasil perhitungan regresi di atas diketahui bahwa koefisien determinasi (adjusted 

R2) yang diperoleh sebesar 0,242. Hal ini berarti 24,2% variabel kepuasan pasien dipengaruhi 
oleh variabel kualitas pelayanan, harga dan independensi lembaga. Sedangkan sisanya 75,8% 
dipengaruhi oleh varibel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini, misalnya fasilitas, 
sumber daya manusia, fisik bangunan, lokasi dan sebagainya. 
 
Analisa Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Pengujian dilakukan dengan melihat taraf signifikasi (p=value). Jika taraf signifikansi 
yang dihasilkan dari perhitungan di bawah 0,05 maka hipotesis diterima, sebaliknya jika taraf 
signifikansi hasil hitung lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. 

 
Tabel 7 

Hasil Uji t 

 
Sumber : Output SPSS 23 data diolah 

 
Dari tabel 7 terlihat bahwa hasil pengujian hipotesis variabel Kualitas Pelayanan memiliki 

nilai t hitung sebesar 0,527 lebih kecil dari t tabel 2,00030 maka Ho1 diterima dan Ha1 ditolak 
(tidak ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel kualitas pelayanan dan peningkatan 
jasa penelitian) yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menerima H0 dan menolak Ha. 
Dengan demikian, ini berarti bahwa hipotesis H01 “Kualitas Pelayanan mempunyai pengaruh 
negatif terhadap Peningkatan Jasa Penelitian” diterima. Hasil pengujian hipotesis Harga 
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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 
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menunjukkan nilai Variabel fasilitas memiliki nilai t hitung 1,447 lebih kecil dari t tabel 2,00030  
maka Ho2 diterima dan Ha2 ditolak (tidak ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel 
harga dan peningkatan jasa penelitian). Dengan demikian, ini berarti bahwa hipotesis H02 
“Harga mempunyai pengaruh negatif terhadap Peningkatan Jasa Penelitian” diterima. 
Sedangkan hasil pengujian hipotesis Independensi Lembaga menunjukkan nilai Variabel 
independensi lembaga memiliki nilai t hitung 3,044 lebih besar dari t tabel 2,00030 maka H03 
ditolak dan Ha3 diterima. (ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel independensi 
lembaga dan peningkatan jasa penelitian). Dengan demikian, ini berarti bahwa hipotesis Ha3 
“Independensi Lembaga mempunyai pengaruh positif terhadap Peningkatan Jasa Penelitian” 
diterima.  
 
Analisa Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama diuji dengan menggunakan 
uji F. Hasil perhitungan regresi secara simultan diperoleh sebagai berikut : 

 
Tabel 8 

Hasil Uji F 

 

 

 
 

Sumber : Output SPSS 23 data diolah 
 
Dengan melihat tabel di atas dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1) F hitung > F tabel 

Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai F hitung = 7,693 > F tabel 2,53 & sig = 0,000 
< 0,05 (ada pengaruh signifikan secara simultan antara variabel independen dan 
dependen). 

2) Signifikansi < 0,05 
Signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti 
bahwa hipotesis yang menyatakan secara simultan variabel Kualitas Pelayanan, Harga dan 
Independensi Lembaga secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap Peningkatan Jasa Penelitian. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dari pengolahan data yang diperoleh dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
1) Tidak terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap peningkatan jasa penelitian minyak 

dan gas bumi di PPPTMGB “LEMIGAS” secara parsial. Hal ini dibuktikan melalui hasil 
perhitungan yang telah dilakukan pada uji hipotesis secara parsial (Uji t) diperoleh nilai 
t-hitung sebesar 0,527 < t-tabel 2,00030. Dengan demikian bahwa Ho diterima dan Ha 
ditolak. Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa kualitas pelayanan 
berpengaruh negatif terhadap peningkatan jasa penelitian minyak dan gas bumi. Karena, 
dapat diambil kesimpulan secara singkat bahwa walaupun kualitas pelayanan yang 
diberikan belum mencapai titik maksimal atau masih terdapat kekurangan, telah 
menimbulkan asumsi pelanggan melakukan pengujian bukan karena kualitas layanan 
yang diberikan oleh PPPTMGB “LEMIGAS” tetapi disebabkan variabel lain yang lebih 
berpengaruh. 

2) Tidak terdapat pengaruh harga terhadap peningkatan jasa penelitian minyak dan gas bumi 
di PPPTMGB “LEMIGAS” secara parsial. Hal ini dibuktikan melalui hasil perhitungan 
yang telah dilakukan pada uji hipotesis secara parsial (Uji t) diperoleh nilai t-hitung 
sebesar 1,447 < t-tabel 2,00030. Dengan demikian bahwa H0 diterima dan Ha ditolak. 
Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa harga berpengaruh negatif terhadap 
peningkatan jasa penelitian minyak dan gas bumi. Karena, dapat diambil kesimpulan 
secara singkat walaupun harga yang diberikan belum sesuai pasaran, prediksi pelanggan, 
dan atau dapat dikatakan mahal bagi sebagian pelanggan, telah menimbulkan asumsi 
bahwa pelanggan tetap melakukan pengujian yang diberikan oleh PPPTMGB 
“LEMIGAS” bukan karena harga yang murah tetapi disebabkan variabel lain yang lebih 
berpengaruh. 

3) Terdapat pengaruh independensi lembaga terhadap peningkatan jasa penelitian minyak 
dan gas bumi di PPPTMGB “LEMIGAS” secara parsial. Hal ini dibuktikan melalui hasil 
perhitungan yang telah dilakukan pada uji hipotesis secara parsial (Uji t) diperoleh nilai 
t-hitung sebesar 3,044 > t-tabel 2,00030. Dengan demikian bahwa H0 ditolak dan Ha 
diterima. Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa independensi lembaga 
berpengaruh positif terhadap peningkatan jasa penelitian. Hal ini dibuktikan dengan 
todak berpengaruhnya variabel lain dalam peningkatan jasa penelitian. Dalam artian, 
faktor utama meningkatnya jasa penelitian minyak dan gas bumi di PPPTMGB 
“LEMIGAS” karena faktor independensi lembaga. Independensi lembaga dalam konteks 
ini adalah, arahan kementerian, KKKS, SKK Migas, Pertamina dan atau pihak lain 
sebagai penyelenggara pekerjaan, mewajibkan atau menganturkan perusahaan 
melakukan uji sampel dan mendapatkan legalitas dari hasil tersebut berupa sertifikasi 
dari PPPTMGB “LEMIGAS”. Dan perusahaan mengikuti arahan tersebut walaupun jika 
disesuaikan dengan hasil penelitian diatas, variabel kualitas pelayanan dan harga masih 
memiliki kekurangan. Tetapi dengan adanya independensi lembaga ini, maka jasa 
penelitian akan terus meningkat. 

4) Terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan, harga dan independensi lembaga terhadap 
peningkatan jasa penelitian minyak dan gas bumi di PPPTMGB “LEMIGAS” secara 
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simultan. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis H1, H2 dan H3 secara 
bersama-sama melalui uji hipotesis secara simultan (Uji F) menunjukkan bahwa nilai F-
tabel sebesar 7,693 > F tabel 2,53 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Berarti bahwa 
F-hitung lebih besar dari F-tabel dan hasil signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. 
Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa kualitas pelayanan, harga dan 
independensi lembaga mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
peningkatan jasa penelitian minyak dan gas bumi di PPPTMGB “LEMIGAS”. 

 
Saran 
1) Kualitas pelayanan merupakan salah satu fakor yang penting dalam menentukan 

peningkatan jasa penelitian minyak dan gas bumi di PPPTMGB “LEMIGAS”. Oleh 
karena itu, PPPTMGB “LEMIGAS” harus meningkatkan kualitas pelayanan dalam segi 
sumber daya manusia atau fasilitas lain, agar pelanggan terus melakukan penelitian 
bukan hanya karena suatu faktor. 

2) Harga juga dinilai dapat menjadi salah satu penentu pelanggan melakukan penelitian 
minyak dan gas bumi di PPPTMGB “LEMIGAS” walaupun harga yang ditawarkan 
sudah memiliki standar tersendiri yang telah dicakup dalam Tarif Badan Layanan Umum 
PPPTMGB “LEMIGAS” menurut keputusan kementerian. Tetapi dapat dipertimbangkan 
segi fleksibilitas dengan kasus tertentu, Lemigas dapat memberikan penurunan harga 
penelitian atau jasa lain, bila perusahaan calon pelanggan dapat memberikan justifikasi 
atau klarifikasi. Dengan demikian, PPPTMGB “LEMIGAS” dapat meningkatkan 
pendapatan karena keputusan pelanggan dari segi fleksibilitas harga. 

3) Independensi lembaga menjadi faktor utama peningkatan penelitian jasa minyak dan gas 
bumi di PPPTMGB “LEMIGAS”. Sebenarnya dengan akses kemudahan lembaga yang 
sudah diatur dan diarahkan, Lemigas dinilai tidak terlalu memerlukan promosi besar-
besaran untuk menjaring pelanggan. Disisi lain keuntungan tersebut juga harus didukung 
dengan faktor lain seperti kualitas pelayanan, fasilitas laboratorium, peningkatan mutu, 
pengalaman sumber daya, sarana dan prasarana kantor, serta sub faktor lain. Dengan 
perbaikan dan kepedulian manajemen melihat peluang yang ada, PPPTMGB 
“LEMIGAS” diyakini akan mampu mendapatkan predikat dan keuntungan yang lebih 
baik dibandingkan posisi saat ini.  
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ABSTRACT   
This research aims to determine the level of disclosure of intellectual capital in each 
manufacturing company listed on Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2019 based on the 
ownership structure . The variables used in this research are the level of intellectual capital 
disclosure and ownership structure represented by foreign ownership, managerial ownership, 
institutional ownership, and family ownership. The sample used consist of 126 manufacturing 
companies listed on BEI in 2019. The level of intellectual capital disclosure was measured using 
disclosure score. Data analysis used in this research is Mann-Whitney U Test.. The results of 
this research indicate that there are differences based on foreign ownership and family 
ownership. While for managerial ownership and institutional ownership, there were no 
differences in disclosure of intellectual capital.   
  
Keywords: Intellectual capital disclosure, foreign ownership, managerial ownership, 
institutional ownership, family ownership.   
  
  

PENDAHULUAN  
  

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi suatu tantangan bagi 
perusahaan untuk meningkatkan kemampuannya dalam bidang ini. Perusahaan dituntut memiliki 
kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat mempertahankan 
eksistensinya di tengah semakin ketatnya persaingan ekonomi. Menurut Kuryanto dan 
Syafruddin (2012), agar perusahaan terus bertahan, perusahaan harus mengubah strateginya dari 
bisnis yang didasarkan pada tenaga kerja (labor-based business) menjadi  bisnis berdasarkan 
pengetahuan (knowledge based business).  

  Penerapan bisnis berdasarkan ilmu pengetahuan di dalam knowledge based business 
memiliki dampak pada pelaporan keuangan (Yudianti, 2013). Pelaporan keuangan yang hanya 
fokus mengungkapkan informasi mengenai aktivitas keuangan perusahaan dirasa kurang 
memadai dalam menunjukkan kinerja suatu perusahaan. Beberapa informasi-informasi lain juga 
perlu disampaikan kepada pengguna laporan keuangan mengenai nilai lebih yang dimiliki 
perusahan. Nilai lebih tersebut dapat berupa inovasi, penemuan, pengetahuan dan perkembangan 
karyawan, dan hubungan yang baik dengan para konsumen, yang sering disebut sebagai modal 
pengetahuan (knowledge capital) atau modal intelektual (intellectual capital).  
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Intellectual capital adalah kepemilikan pengetahuan dan pengalaman, pengetahuan  
profesional dan skill, hubungan-hubungan yang baik, dan kapasitas teknologi, yang mana ketika 
diterapkan akan memberi keunggulan kompetitif organisasi (CIMA, 2014). Fitriani (2012) 
mendefinisikan Intellectual capital yaitu suatu potensi perusahaan untuk meningkatkan 
keunggulan daya saing yang belum tentu dimiliki oleh perusahaan lainnya ataupun sulit untuk 
ditiru oleh perusahaan pesaing lainnya.   

PSAK No.19 revisi Tahun 2010 oleh IAI tentang aktiva tak berwujud memunculkan 
fenomena intellectual capital di Indonesia. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit hal-hal 
mengenai intellectual capital, namun terdapat penekanan yang menunjukkan bahwa intellectual 
capital telah menjadi salah satu fokus. PSAK no.19 revisi tahun 2010 menyatakan bahwa aktiva 
tidak berwujud dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu aktiva tak berwujud yang eksistensinya 
dibatasi oleh ketentuan tertentu, seperti hak paten, hak cipta, hak sewa, franchaise terbatas dan 
aktiva tak berwujud yang tidak dapat dipastikan masa berakhirnya, seperti merk dagang, proses 
dan formula rahasia, serta goodwill.   

Beberapa penelitian sebelumnya membuktikan bahwa intellectual capital adalah salah 
satu penggerak yang menghasilkan nilai pada perusahaan. Chen et al., (2015) menyatakan bahwa 
investor akan memberikan nilai yang lebih tinggi pada perusahaan yang memiliki intellectual 
capital yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki intellectual capital 
yang rendah .    

Karena intellectual capital dinilai sangat penting dan bernilai, maka 
penggungkapannya dirasa mampu memberikan manfaat bagi stakeholder dalam memprediksi 
kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Bukh (2013) menyatakan beberapa 
bentuk pengungkapan intellectual capital (intellectual capital disclosure) merupakan informasi 
yang bernilai bagi investor, yang dapat membantu mereka mengurangi ketidakpastian mengenai 
prospek ke depan dan memfasilitasi ketepatan penilaian terhadap perusahaan.   

Informasi mengenai intellectual capital dapat ditemukan dalam laporan tahunan 
perusahaan. Suhardjanto dan Wardhani (2015), yang menyatakan bahwa pendekatan yang pantas 
digunakan untuk meningkatkan kualitas laporan tahunan adalah dengan mendorong peningkatan 
pengungkapan informasi intellectual capital. Pengungkapan intellectual capital dalam laporan 
tahunan perusahaan bersifat sukarela ( voluntary ). Oleh karena itu perusahaan dapat memilih 
untuk mengungkapkan atau tidak mengungkapkannya dalam laporan tahunan.  Padahal menurut 
Saleh et al.,(2017)  pengungkapan intellectual capital dapat menunjukkan kinerja keuangan yang 
lebih baik. Selain itu juga dapat meningkatkan kepercayaan para investor karena dapat 
mengetahui gambaran kinerja dan operasional perusahaan yang sesungguhnya, sehingga mereka 
mampu membuat keputusan investasi terbaik. Hal ini didukung oleh pendapat Yuliasti (2018), 
keputusan investasi  sangat tergantung dari mutu dan luas pengungkapan yang disajikan dalam 
laporan tahunan.   

Struktur kepemilikan (ownership structure) adalah  perbandingan jumlah saham yang 
dimiliki oleh orang dalam ( insiders ) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor (Tamba, 
2016). Pendekatan ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan 
sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara  insiders  dan  
outsiders  melalui pengungkapan informasi di laporan tahunan perusahaan.  
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Struktur kepemilikan perusahaan terdiri dari struktur kepemilikan manajerial,struktur 
kepemilikan institusional, struktur kepemilikan asing, keluarga dan sebagainya  

Beberapa penelitian pernah dilakukan untuk menguji hubungan antara pengungkapan 
intellectual capital  dengan struktur kepemilikan perusahaan. Hapsoro (2017) menemukan 
kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Soukotta (2015) 
menemukan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan 
intellectual capital . Namun Bukh, et al. (2015), Li dan Qi  (2018), Fakhilatun, et al. (2016) 
menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan 
intellectual capital.   

 Penelitian tentang kepemilikan institusional oleh Soukotta  (2016) dan Nugroho ( 
2015) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan 
intellectual capital. Berbeda dengan Hapsoro (2017) yang menunjukkan bahwa kepemilikan 
institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela. Sementara untuk variabel 
kepemilikan keluarga, Darus, et al (2014) menemukan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh 
negatif terhadap pengungkapan sukarela. Untuk variabel kepemilikan asing, Restisa (2015) dan 
Tamba (2016) menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap 
pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), dimana pengungkapan CSR termasuk 
dalam pengungkapan sukarela. Sedangkan dalam penelitian Rakhmawati (2015), menunjukkan 
bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh dalam pengungkapan CSR.   

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah terdapat perbedaan tingkat 
pengungkapan intellectual capital dalam laporan tahunan  berdasar struktur kepemilikan 
perusahaan yang terdiri dari kepemilikan asing, kepemilikan manajerial, kepemilikan 
institusional, dan kepemilikan keluarga. Penelitian ini tidak menggunakan analisis yang menguji 
pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan intellectual capital seperti penelitian-
penelitian sebelumnya. Peneliti menguji apakah terdapat perbedaan tingkat pengungkapan 
intellectual capital berdasar struktur kepemilikan suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan ketidak-
konsistenan hasil penelitian yang meneliti tentang pengaruh dari struktur kepemilikan terhadap 
pengungkapan intellectual capital. Selain itu juga karena terdapat variabel struktur kepemilikan 
yang tidak digunakan oleh peneliti, padahal untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan 
terhadap pengungkapan intellectual capital tidak dapat jika hanya diproksi dengan beberapa 
variabel saja.  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan 
kualitas pengungkapan intellectual capital dalam laporan tahunannya. Selain itu juga dapat 
menjadi masukan bagi investor dalam menanamkan modalnya dengan mempertimbangkan 
pengungkapan intellectual capital perusahaan.   

  
 

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 Teori Agensi  

Jensen dan Meckling (2011 menjelaskan teori agensi adalah teori yang menjelaskan 
tentang hubungan antara  principal  dan agen. Yang dimaksud  principal  adalah pemilik atau 
pemegang saham, sedangkan agen adalah orang yang diberi kuasa oleh  principal  yaitu 
manajemen yang mengelola perusahaan. Adanya pemisahan kepemilikan oleh  principal  dan 
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pengendalian oleh agen dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan 
(Putriani, 2016). Konflik yang terjadi  dalam teori agensi disebabkan adanya asimetri informasi. 
Manajer sebagai pihak yang diberi wewenang atas pengelolaan  perusahaan dan berkewajiban 
menyediakan laporan keuangan akan cenderung untuk melaporkan sesuatu yang 
memaksimalkan kepentingannya dan mengorbankan kepentingan pemegang saham.    

Untuk meminimalkan terjadinya konflik keagenan, teori agensi menekankan 
pentingnya mekanisme yang dirancang untuk memonitor perilaku  manajemen perusahaan 
(Frankforter et al., 2013). Salah satu bentuk utama dari pemantauan adalah adanya transparansi 
yang dapat dilakukan dengan adanya pengungkapan sukarela (Ho dan Wong, 2011). 
Pengungkapan sukarela berupa pengungkapan intellectual capital diharapkan dapat 
menyediakan suatu paket pemantauan bagi sebuah perusahaan untuk mengurangi perilaku 
oportunistik manajemen dan asimetri informasi.   
   
Intellectual Capital  

 Intellectual capital sering didefinisikan sebagai sumber daya pengetahuan dalam 
bentuk karyawan, pelanggan, proses atau teknologi yang dapat digunakan perusahaan dalam 
proses penciptaan nilai bagi perusahaan (Bukh  et al., 2015). Menurut Rupidana (2018), 
intellectual capital merujuk pada modal-modal non fisik,  tidak berwujud (intangible assets) atau 
tidak kasat mata (invisible), yang terkait dengan pengetahuan dan pengalaman  manusia serta 
teknologi yang digunakan.   

Firer dan Williams (2013), Chen  et al.,  (2015) dan Tan  et al.,  (2017) telah 
membuktikan  secara empiris bahwa intellectual capital berpengaruh positif terhadap kinerja  
keuangan perusahaan. Bahkan menurut Chen et al., (2015) investor akan memberikan nilai yang 
lebih tinggi pada perusahaan yang memiliki sumber daya intelektual yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki sumber daya intelektual yang rendah.   

Intellectual capital dibedakan menjadi tiga komponen utama, yaitu organizational 
capital, relational capital dan human capital, (IFAC, 20088 dalam CIMA 2014). Organizational 
capital merupakan pengetahuan yang berada dalam perusahaan yang mencakup prosedur operasi 
perusahaan, sistem, budaya, dan database perusahaan  seperti penyimpanan data yang menjadi 
rahasia perusahaan dan dapat menjadi hak  kekayaan intelektual perusahaan dengan kepemilikan 
resmi di bawah nama perusahaan langsung. Relational capital merupakan semua sumber yang 
berhubungan dengan pihak eksternal perusahaan, seperti hubungan perusahaan dengan 
pelanggan, pemasok dan partner dalam melakukan penelitian dan pengembangan. yang 
mencakup sebagian  organizational capital  dan  human capital  digabungkan dengan pandangan 
pihak ketiga tentang perusahaan, seperti kepuasan pelanggan terhadap perusahaan.  Human 
capital didefinisikan sebagai pengetahuan,  keahlian dan pengalaman yang dimiliki  ketika 
pegawai  masuk atau  meninggalkan suatu perusahaan.   

  
Intellectual capital disclosure  

Menurut Widiastuti, (2012) pengungkapan (disclosure) didefinisikan sebagai 
penyediaan sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar 
modal yang efisien. Pengungkapan terkait dengan informasi yang terdapat dalam laporan 
keuangan maupun informasi tambahan (supplementary communications) yang terdiri dari 
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catatan kaki, informasi tentang kejadian setelah tanggal pelaporan, analisis manajemen tentang 
operasi perusahaan di masa yang mendatang, prakiraan keuangan dan operasi, serta informasi 
lainnya. Intellectual capital disclosure atau pengungkapan intellectual capital dituangkan dalam 
informasi tambahan melalui laporan tahunan yang dipublikasikan.   

Pengungkapan intellectual capital merupakan informasi yang bernilai bagi investor, 
yang dapat membantu mereka mengurangi ketidakpastian mengenai prospek ke depan dan 
memfasilitasi ketepatan penilaian terhadap perusahaan. Selain itu intellectual capital disclosure 
juga berperan dalam menciptakan kepercayaan dan rasa aman bagi stakeholder. Kepercayaan 
penting dalam jangka panjang bagi perusahaan sebagai suatu strategi dalam menciptakan 
komitmen  stakeholder yang lebih tinggi untuk masa depan perusahaan (Bruggen  et al., 2012). 
Intellectual capital disclosure juga dapat digunakan sebagai alat pemasaran, perusahaan dapat 
memberikan bukti tentang nilai-nilai yang diterapkan serta kemampuan perusahaan dalam 
menciptakan kekayaan sehingga dapat meningkatkan reputasi (Fitriani, 2012). Selain itu dengan 
melakukan pengungkapan intellectual capital, perusahaan dapat  mengatasi masalah yang ada 
dalam hubungan keagenan seperti asimetri informasi.  

Di Indonesia, pengungkapan intellectual capital  masih bersifat  sukarela (voluntary). 
Sampai saat ini belum ada pengelompokkan komponen modal intelektual yang dapat diterima 
bersama dan belum ada pola khusus pengungkapan modal intelektual (Yunanto, 2015). Dalam 
penelitian ini pengungkapan intellectual capital menggunakan indeks pengungkapan yang 
dikemukakan oleh  International Federation of Accountants (2008) dalam CIMA (2014), yang 
membagi intellectual capital disclosure menjadi tiga komponen, yaitu Human Capital yang 
terdiri dari 12 item , Relational Capital yang terdiri dari 10 item, dan Organisational Capital 
yang terdiri dari 8 item.   

  
 

KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS  
 Kepemilikan Asing dan Pengungkapan Intellectual Capital   

Berdasar teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham 
mengakibatkan timbulnya konfik yang biasa disebut agency conflict. Konflik yang terjadi  dalam 
teori agensi yaitu adanya asimetri informasi. Salah satu bentuk asimetri informasi adalah 
menyajikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Menurut 
Bruggen et al., (2015) alasan perusahaan mengungkapkan intellectual capital yaitu mengurangi 
tingkat asimetri informasi..  

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6  kepemilikan asing 
adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang 
melakukan penanaman  modal di wilayah Republik Indonesia (Ramadhan,  2014). Perusahaan 
yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh asing biasanya lebih sering menghadapi masalah 
asimetri informasi dikarenakan hambatan geografis dan bahasa. Oleh sebab  itu perusahaan 
dengan kepemilikan asing yang besar akan terdorong untuk melaporkan atau  mengungkapkan 
informasinya secara sukarela dan luas (Xiaotie et al., 2014).  

Selain faktor diatas perusahaan berbasis asing memiliki teknologi yang cukup,  skill  
karyawan yang baik, jaringan informasi yang luas, sehingga memungkinkan untuk melakukan 
disclosure secara lebih luas dan lebih baik (Almilia dan Retrinasari 2017).  Melalui faktor-  faktor 
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PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
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terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
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tersebut, perusahaan yang memiliki prosentasi kepemilikan asing lebih tinggi akan berusaha 
meningkatkan nilai perusahaannya dengan cara mengungkapkan asetnya berupa intellectual 
capital dengan lebih lengkap. Sedangkan perusahaan dengan prosentasi kepemilikan asing yang 
rendah tingkat pengungkapan intellectual capitalnya juga rendah karena kurangnya tuntutan 
mengenai kelengkapan laporan tahunan perusahaan dan kurangnya skill dalam mengukur dan 
melaporkan intellectual capital.   
H1 : Terdapat perbedaan tingkat pengungkapan intellectual capital antara perusahaan dengan 

kepemilikan asing yang besar dan yang kecil.  
  
Kepemilikan Manajerial dan Pengungkapan Intellectual Capital  

Perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dengan fungsi kepemilikan akan rentan 
terhadap masalah keagenan. Masalah utama keagenan adalah adanya perbedaan kepentingan 
antara pemilik dengan manajer. Cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi konflik antara 
pemilik saham dan manajer adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial suatu 
perusahaan (Jensen & Meckling ,2006).   

Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen 
cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya 
sendiri (Ross et al., 2012). Manajer akan semakin produktif dalam meningkatkan nilai 
perusahaan karena mereka merasa memiliki dan mempunyai tanggung jawab terhadap 
perusahaan tersebut. Salah satu cara yang dilakukan manajer dalam meningkatkan nilai 
perusahaan yaitu dengan mengungkapkan informasi mengenai intellectual capital. Perusahaan 
dengan tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi akan berupaya untuk mengungkapkan 
informasi tentang intellectual capitalnya secara lebih rinci dalam rangka meningkatkan image 
perusahaan. Sedangkan perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang rendah tingkat 
pengungkapan intellectual capitalnya juga rendah karena mereka tidak merasa memiliki 
perusahaan dan tidak akan merasakan dampak dari kualitas laporan tahunan perusahaan  
H2 : Terdapat perbedaan tingkat pengungkapan intellectual capital antara perusahaan dengan 

kepemilikan manajerial yang besar dan yang kecil  
  
Kepemilikan Institusional dan Pengungkapan Intellectual Capital  

 Penelitian Ben Ali et.al., (2016) menemukan bahwa kepemilikan institusional dapat 
meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan sukarela. Carson dan Simnett (2007) dalam 
Barako (2007) menemukan bahwa ada suatu hubungan positif antara persentase kepemilikan 
oleh investor institusi dan pengungkapan pada perusahaan yang terdaftar di Australia.   

Kepemilikan institusional memiliki peran yang penting dalam meminimalisasi konflik 
keagenan yang terjadi diantara pemegang saham dan manajer ( Jensen and Meckling 2006 ). 
Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih  
besar oleh pihak investor institusional dalam memonitor setiap keputusan yang akan diambil oleh 
pihak manajemen. Semakin besar kepemilikan oleh pihak institusi maka semakin besar pula 
kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan (Permanasari, 2010). 
Dengan kata lain perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan berupaya 
untuk mengungkapkan intellectual capital secara lebih lengkap dalam rangka meningkatkan 
nilai perusahaan. Sedangkan perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang rendah, 
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pengungkapkan intellectual capital rendah karena pengawasan dari pihak institusi juga semakin 
kecil.   
H3 : Terdapat perbedaan tingkat pengungkapan intellectual capital antara perusahaan dengan 

kepemilikan institusional yang besar dan yang kecil  
  
Kepemilikan Keluarga dan Pengungkapan Intellectual Capital   

Perusahaan yang sahamnya banyak dikuasai oleh keluarga cenderung memiliki 
manajemen dari pihak keluarga juga, sehingga konflik agensi dapat dimininalisir. Hal ini sejalan 
dengan pendapat Arifin (2013) yang menyatakan bahwa perusahaan yang dikendalikan  keluarga  
konflik agensinya lebih kecil jika  dibandingkan  perusahaan  yang  dikuasai  oleh  publik  atau  
tanpa  pengendali  utama.   

Perusahaan dengan tingkat kepemilikan keluarga yang tinggi sering memunculkan isu 
tentang pengungkapan perusahaan terutama tentang kualitas pengungkapan perusahaan (Putri, 
2012).  Menurut Stockmans et al., (2010) isu tentang rendahnya kualitas pengungkapan 
perusahaan, dikarenakan tingginya level konsentrasi kepemilikan saham dan kurangnya market 
monitoring yang menyebabkan tingginya kemungkinan keluarga untuk mengekspropriasi atau 
mengambil alih minority shareholders. Dalam hal ini kepemilikan keluarga sebagai pemilik 
mayoritas saham.   

Berkurangnya konflik agensi berarti berkurang pula tingkat asimetri informasi. Dengan 
alasan ini manajemen yang berasal dari keluarga merasa pengungkapan intellectual capital 
kurang bermanfaat untuk dilakukan. Chen et al., (2017)  menemukan bahwa perusahaan keluarga 
melakukan pengungkapan lebih rendah daripada perusahaan nonkeluarga karena mereka tidak 
menginginkan untuk mengungkapkan apapun dan merasa tidak membutuhkannya. Mereka 
mengutamakan kesejahteraan keluarganya sendiri dengan lebih mementingkan modal yang 
ditanam diperusahaan dibandingan dengan kinerja atau nilai perusahaan di dalam perekonomian 
(Villalonga dan Amit, 2016).   

Perusahaan dengan kepemilikan keluarga yang tinggi tingkat pengungkapan 
intellectual capitalnya rendah. Ali et al., (2017) menemukan bahwa di Amerika perusahaan yang 
dikelola oleh keluarga lebih sedikit melakukan voluntary disclosure dibandingan dengan 
perusahaan dengan kepemilikan non-keluarga. Hasil penelitian yang sama juga diungkapkan 
oleh Ho and Wong (2016) yang membuktikan bahwa perusahaan dengan kepemilikan keluarga 
yang tinggi akan melakukan pengungkapan yang lebih rendah. Selain itu, karena dibutuhkan 
tambahan biaya yang harus mereka tanggung dalam melakukan pengungkapan intellectual 
capital secara lengkap, menyebabkan perusahaan dengan tingkat kepemilikan keluarga yang 
tinggi kurang memiliki motivasi dalam melakukannya.. Sehingga dapat dikatakan perusahaan 
dengan tingkat kepemilikan keluarga yang tinggi, tingkat pengungkapan intellectual capital 
dalam annual reportnya rendah. Sedangkan perusahaan dengan tingkat kepemilikan keluarga 
yang rendah akan lebih banyak mengungkapkan intellectual capital yang dimiliki oleh 
perusahaan.   
H4 : Terdapat perbedaan tingkat pengungkapan intellectual capital antara perusahaan dengan 

kepemilikan keluarga yang besar dan yang kecil  
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METODE PENELITIAN  
  

Populasi dan Sampel  
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur 

yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menerbitkan laporan tahunan (annual 
report) perusahaan tahun 2016. Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai sampel penelitian ini 
karena sektor perusahaan manufaktur merupakan jumlah emiten terbanyak yang listing di BEI. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur memiliki pengaruh yang signifikan  
dalam dinamika perdagangan di BEI. Data diambil dari dan website resmi perusahaan. Sampel 
dipilih dengan metode  purposive sampling dengan kriteria: (1) Perusahaan  manufaktur yang 
terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016 dan menerbitkan laporan tahunan 
tahun 2016 melalui website IDX (www.idx.co.id) atau website resmi perusahaan, (2) Perusahaan 
yang memuat data yang dibutuhkan dalam penelitian secara lengkap.  
  
Pengukuran Variabel  
Pengungkapan Intellectual Capital  

Variabel pengungkapan intellectual capital diukur dengan ada tidaknya pengungkapan 
intellectual capital di dalam annual report. Indeks yang digunakan adalah indeks klasifikasi 
intellectual capital disclosure yang dikeluarkan oleh International Federation of Accountants 
(IFAC) yang juga digunakan oleh Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). 
Pengungkapan intellectual capital diukur dalam tiga komponen meliputi Organizational 
Capital, Relational Capital, dan Human Capital, yang totalnya berjumlah 30 item.  Sehingga, 
pengukuran indeks pengungkapan intellectual capital  

  
Daftar 30 item pengungkapan intellectual capital dapat dilihat pada lampiran 1.  
  
  
Kepemilikan Asing  

Kepemilikan asing merupakan porsi outstanding share yang dimiliki oleh investor atau 
pemodal asing (foreign investors) yakni perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan 
hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri terhadap jumlah seluruh 
modal saham yang beredar (Farooque,et al 2017). Pada penelitian ini kepemilikan asing 
diproksikan dengan kepemilikan oleh institusi asing.  

                                         
  
Kepemilikan Manajerial  

Kepemilikan manajerial ditunjukkan dengan persentase saham perusahaan  yang 
dimiliki oleh dewan direksi dan manajer eksekutif. Pengukuran ini digunakan karena manajer 
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eksekutif yang mempunyai kekuasaan dan kontrol sebagian besar keputusan di dalam perusahaan 
(Saleh et al., 2017).   

 

  
  
Kepemilikan Institusional  

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi seperti 
LSM, Perusahaan swasta, perusahaan efek, dana pensiun, perusahaan asuransi, bank dan 
perusahaan-perusahaan investasi. Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rasio 
antara jumlah lembar saham yang dimiliki oleh institusi terhadap jumlah lembar saham 
perusahaan yang beredar secara keseluruhan (Ujiyantho dan Pramuka, 2017).   

 

  
  
Kepemilikan Keluarga  

Menurut Harijono (2013) langkah yang dilakukan untuk mengetahui kepemilikan 
keluarga dalam perusahaan  adalah dengan menelusuri struktur kepemilikannya dari Indonesian 
Capital Market Directory (ICMD), dalam penelitian ini peneliti melihat dari ICMD 2011. 
Kemudian dilakukan proses verifikasi struktur kepemilikan untuk menentukan perusahaan mana 
yang termasuk keluarga atau bukan dengan cara melihat nama dewan direksi dan dewan 
komisaris. Apabila nama dewan direksi dan dewan komisaris cenderung sama dan mempunyai 
saham dalam kepemilikan perusahaan maka dimungkinkan perusahaan tersebut termasuk dalam 
kepemilikan oleh keluarga   

Proporsi kepemilikan keluarga dihitung dengan cara membagi jumlah saham beredar 
yang dimiliki oleh keluarga dengan jumlah total saham yang beredar.  

 

  
  
Teknik dan Langkah Analisis  

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah 
(a)Menghitung banyaknya item intellectual capital yang diungkapkan dalam laporan tahunan 
perusahaan yang menjadi sampel, (b) Menghitung proporsi Kepemilikan Asing, Kepemilikan 
Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Keluarga pada setiap perusahaan, 
(c)Melakukan Uji normalitas, apabila data berdistribusi normal maka pengujian hipotesis akan 
dilanjutkan dengan melakukan Uji T-Test, namun apabila data berdistribusi tidak normal akan 
dilakukan Uji Mann-Whitney U. Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan 
menggunakan software SPSS versi 22.   
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HASIL DAN PEMBAHASAN  
  

Deskripsi Objek Penelitian  
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017. Dari 148 perusahaan manufaktur 
yang terdaftar, terdapat 126 perusahaan yang memenuhi kriteria dan dijadikan sebagai sampel 
dalam penelitian ini.   
  
Statistika Deskriptif  
  
  Statistik deskriptif varaibel penelitian ditampilkan pada tabel1.  

Tabel 1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian  
   N  Minimum  Maximum  Mean  
IC_Disclosure   (%)  126  10,00  80,00  44.7886  
Kepemilikan Asing  (%)  126  0  99,00  32.4553  
Kepemilikan Manajerial (%)  126  0  28,10  2.2468  

Kepemilikan Institusional (%)  126  0  98,18  4.4632  
Kepemilikan Keluarga (%)  126  0  97,99  33.7013  

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2017 
 
Pada tabel 1 dapat diketahui bahwa mean pengungkapan intellectual capital dari 

perusahaan yang dijadikan sampel adalah sebesar 44,78%, atau sebanyak 13 item dari total 30 
item komponen pengungkapan intellectual capital . Tingkat pengungkapan tertinggi adalah 
sebesar 80% atau sebanyak 24 item, dimiliki oleh PT. Fast Food Indonesia, Tbk.Variabel 
kepemilikan asing, memiliki rata-rata sebesar 32,45%. Rata-rata ini menunjukkan bahwa 
sebagian perusahaan yang dijadikan sebagai sampel dimiliki oleh investor asing, yaitu sebanyak 
75 perusahaan. Variabel kepemilikan manajerial memiliki rata-rata sebesar 2,24%. Nilai tersebut 
menunjukkan adanya pihak agen yang merangkap sebagai prinsipal. Dari total sampel, terdapat 
46 perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajerial.  Rata-rata untuk variabel kepemilikan 
institusional sebesar 4,46%. Dari perusahaan yang dijadikan sampel, terdapat 32 perusahaan 
yang di dalamnya terdapat kepemilikan institusional. Variabel kepemilikan keluarga memiliki 
rata-rata sebesar 33,7% . Nilai ini menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga di perusahaan yang 
dijadikan sampel penilitian cukup tinggi. Dari total sampel, sebanyak 70 perusahaan yang di 
dalamnya terdapat kepemilikan keluarga.   

Gambaran mengenai pengungkapan intellectual capital untuk masing-masing 
klasifikasi yaitu pengungkapan organizational capital, relational capital dan human capital 
dapat dilihat pada tabel 2.  
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Tabel 2 
Statistik Deskriptif Pengungkapan Intellectual Capital 

 

Klasifikasi Intellectual 
Capital  N  Minimum  Maximum  Mean  

Organizational 
Capital  12 item  8,33%  1 item  75%  9  item  41,46%  5  item  

Relational Capital  10 Item  0%  0 item  90%  9  item  44,92%  4  item  

Human Capital    8 item  0%  0 item  100%  8  item  49,6%  4  item  
Sumber : Data Sekunder Diolah, 2017 

  
Komponen pengungkapan Organizational Capital memiliki nilai rata-rata sebesar 

41,46% atau sebanyak 5 item dari total 12 item pengungkapan intellectual capital yang masuk 
dalam klasifikasi Organizational Capital. Untuk komponen pengungkapan Relational Capital, 
nilai meannya sebesar 44,92% atau sebanyak 4 item dari total 10 item pengungkapan intellectual 
capital yang masuk dalam klasifikasi Relational Capital. Selanjutnya adalah komponen Human 
Capital,  dari total 8 item pengungkapan intellectual capital yang masuk dalam klasifikasi 
Human Capital, rata-rata perusahaan yang dijadikan sampel mengungkapkan 4 item atau sebesar 
49,6%.   
  
Pengujian Data  
  
Uji Normalitas  

Langkah pertama yang dilakukan dalam pengujian data penelitian ini adalah melakukan 
uji normalitas. Hasil pengujian normalitas menunjukkan nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov  
dari empat variabel struktur kepemilikan memiliki tingkat signifikansi 0,05, yang artinya data 
berdistribusi tidak normal. Sehingga pengujian hipotesis dilakukan dengan uji non-parametrik 
berupa uji Mann-Whitney U.  
  
Pengujian Hipotesis  

Hasil pengujian hipotesis penelitian dan rata-rata pengungkapan intellectual capital 
berdasarkan tinggi rendahnya struktur kepemilikan ditampilkan pada tabel 3 dan 4 di bawah ini 
:  
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LATAR BELAKANG  
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terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
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Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis  

Variabel  
Asymp. Sig. (2-tailed) 

(Mann-Whitney U Test)  Kesimpulan   
Kepemilikan Asing  0,037  H1  Diterima  

Kepemilikan Manajerial  0,817  H2  Ditolak  

Kepemilikan Institusional  0,249  H3   Ditolak  
Kepemilikan Keluarga  0,030  H4  Diterima  

        Sumber : Data Sekunder Diolah, 2017  
  

Tabel 4. Rata-rata Pengungkapan berdasarkan Tinggi Rendahnya Kepemilikan  

Variabel  
 Rata-rata   

Pengungkapan Intellectual Capital  

Kepemilikan Asing  

Tinggi   47,64 %  14 item  
Rendah  43,35%  12 item  

Kepemilikan Manajerial  

Tinggi  47,53%  14 item  
Rendah  46,44%  14 item  

Kepemilikan Institusional  

Tinggi  44,20%  13 item  
Rendah  44,91%  13 item  

Kepemilikan Keluarga  

Tinggi  42,15%  12 item  
Rendah  46,82%  14 item  

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2017  
  
 

PEMBAHASAN   
Perbedaan Tingkat Pengungkapan Intellectual Capital Berdasarkan Kepemilikan Asing   

Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney pada tabel 3, diketahui bahwa signifikansi uji beda 
untuk variabel kepemilikan asing sebesar 0,037, lebih rendah dari tingkat alpha sebesar 0,05. 
Hal ini berarti H1 diterima dan dapat disimpulkan bahwa  terdapat perbedaan tingkat 
pengungkapan intellectual capital antara perusahaan dengan kepemilikan asing besar dan kecil.  

Tabel 4 menunjukkan jumlah rata-rata pengungkapan untuk variabel-variabel struktur 
kepemilikan. Perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi, nilai rata-rata pengungkapan 
intellectual capital-nya  sebesar 47,64 %. Sedangkan perusahaan dengan kepemilikan asing yang 
rendah  rata-rata mengungkapkan sebesar 43,35%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 
perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi akan mengungkapkan informasi intellectual 
capital dengan lebih lengkap. Hal ini dilakukan sebagai alat bagi pihak asing untuk melakukan 
control terhadap perusahaan dalam rangka mengurangi asimetri informasi yang sering terjadi 
pada perusahaan dengan kepemilikan asing tinggi.   
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Tamba (2017) menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi 
akan mengungkapkan informasi secara sukarela dan jelas dalam laporan tahunannya. Selain itu, 
perusahaan dengan kepemilikan asing tinggi memiliki teknologi yang cukup,  skill  karyawan 
yang baik, jaringan informasi yang luas, sehingga memungkinkan untuk melakukan disclosure 
secara lebih luas dan lebih baik (Almilia dan Retrinasari 2007). Sedangkan perusahaan dengan 
kepemilikan asing yang rendah lebih sedikit mengungkapkan tentang intellectual capital  karena 
kurangnya tuntutan mengenai kelengkapan laporan tahunan perusahaan. Selain itu juga 
dikarenakan kurangnya skill dalam mengukur dan melaporkan intellectual capital.  

Sebagai contoh adanya perbedaan tingkat pengungkapan intellectual capital antara 
perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi dan rendah terlihat pada  PT Akasha Wira 
International yang memiliki tingkat kepemilikan asing tinggi yaitu sebesar 93,85% , tingkat 
pengungkapan intellectual capitalnya sebesar 66,67% . Sedangkan perusahaan dengan tingkat 
kepemilikan asing rendah seperti PT Roda Vivatex Tbk yang memiliki kepemilikan asing sebesar 
0,56% , tingkat pengungkapan intellectual capitalnya hanya sebesar 26,67%.   
  
Perbedaan Tingkat Pengungkapan Intellectual Capital Berdasarkan Kepemilikan 
Manajerial   

Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney diketahui bahwa signifikansi untuk variabel 
kepemilikan manajerial sebesar 0,817, lebih tinggi dari tingkat alpha sebesar 0,05. Hal ini berarti 
H2 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat pengungkapan 
intellectual capital antara perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial tinggi dan rendah.   

Rata-rata pengungkapan intellectual capital pada tabel 4, menunjukkan nilai yang sama 
untuk perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial tinggi maupun rendah, yaitu sebanyak 
14 item (46%). Perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial tinggi akan banyak 
mengungkapkan informasi mengenai intellectual capital dengan tujuan untuk meningkatkan 
nilai perusahaan (Nugroho, 2017) . Sedangkan perusahaan dengan tingkat kepemilikan 
manajerial yang rendah juga akan mengungkapkan informasi mengenai intellectual capital 
dengan lengkap pula karena adanya peningkatan kebutuhan pemegang saham luar dalam rangka 
melakukan monitoring. Pemegang saham luar akan memberikan tekanan pada pihak manajer 
untuk melakukan pengungkapan secara lebih luas. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh 
Hapsoro (2015) .   

Sebagai contohn, PT Nipress Tbk dengan kepemilikan manajerial yeng termasuk kategori 
tinggi yaitu 12,4%, memiliki tingkat pengungkapan intellectual capital 43,33% . Tingkat 
pengungkapan intellectual capital yang sama yaitu 43,33% juga dimiliki oleh PT Prasidha Aneka 
Niaga Tbk yang kepemilikan manajerialnya rendah, yaitu sebesar 1,65%.   
  
Perbedaan Tingkat Pengungkapan Intellectual Capital Berdasarkan Kepemilikan 
Institusional   

Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney diketahui bahwa signifikansi untuk variabel 
kepemilikan institusional sebesar 0,249, lebih tinggi dari tingkat alpha sebesar 0,05. Hasil 
tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat pengungkapan intellectual capital 
antara perusahaan dengan kepemilikan institusi besar dan kecil. Dengan demikian H3 ditolak.    
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Hasil uji Mann-Whitney diatas didukung dengan nilai rata-rata pengungkapan 
intellectual capital pada tabel 4 yang menunjukkan nilai yang sama untuk perusahaan dengan 
tingkat kepemilikan institusional tinggi maupun rendah, yaitu sebanyak 13 item (43%). Hasil ini 
menunjukkan bahwa tinggi rendahnya kepemilikan institusional dalam perusahaan tidak 
mempengaruhi pengungkapan intellectual capital perusahaan tersebut. Anggraini (2013) 
membuktikan bahwa pemilik institusi masih berfokus untuk meningkatkan kinerja perusahaan 
dan belum berfokus pada kualitas dan luas pengungkapan laporan tahunan. Sehingga perusahaan 
dengan kepemilikan institusi yang tinggi, hanya sedikit melakukan pengungkapan  intellectual 
capital, begitu juga dengan perusahaan dengan kepemilikan insitusional yang rendah. Hasil ini 
sejalan dengan hasil penelitian Novita dan Djakman (2015) dan Hapsoro (2016).   

Sebagai contoh sampel penelitian PT Pyridam Farma Tbk dengan tingkat kepemilikan 
institusinal tinggi yaitu sebesar 53,85% , memiliki tingkat pengungkapan intellectual capital 
sebesar 36,67%. Sedangkan PT Tirta Mahakam Resources Tbk dengan tingkat kepemilikan 
institusinal rendah, juga memiliki tingkat pengungkapan intellectual capital yang sama , yaitu 
sebesar 36,67%.   
  
Perbedaan Tingkat Pengungkapan Intellectual Capital Berdasarkan Kepemilikan Keluarga   

Hasil pengujian Mann-Whitney Test untuk variabel kepemilikan keluarga 
menunjukkan signifikansi sebesar 0,030, lebih rendah dari tingkat alpha sebesar 0,05. Sehingga 
H4 diterima dan dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat pengungkapan intellectual 
capital berdasar tingkat kepemilikan keluarga suatu perusahaan.   

Besarnya tingkat pengungkapan intellectual capital antara perusahaan dengan tingkat 
kepemilikan keluarga tinggi dan rendah dapat dilihat pada tabel 4. Perusahaan dengan tingkat 
kepemilikan keluarga yang tinggi memiliki nilai rata-rata pengungkapan 42,15%. Sedangkan 
perusahaan dengan tingkat kepemilikan keluarga rendah memiliki rata-rata pengungkapan 
intellectual capitalnya sebesar 46,82%. Perusahaan yang sahamnya banyak dikuasai oleh 
keluarga cenderung memiliki manajemen dari pihak keluarga juga. Sehingga tingkat asimetri 
informasinya lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan dengan kepemilikan keluarga yang 
rendah.  Dengan alasan ini manajemen yang berasal dari keluarga merasa pengungkapan 
intellectual capital kurang bermanfaat untuk dilakukan.  Hal ini sejalan dengan penelitian Chen 
et al., (2012)  yang menemukan bahwa perusahaan keluarga melakukan pengungkapan lebih 
rendah daripada perusahaan non-keluarga karena mereka tidak menginginkan untuk 
mengungkapkan apapun dan merasa tidak membutuhkannya. Mereka mengutamakan 
kesejahteraan keluarganya sendiri dengan lebih mementingkan modal yang ditanam 
diperusahaan dibandingan dengan kinerja atau nilai perusahaan di dalam perekonomian 
(Villalonga dan Amit,2016). Selain itu dibutuhkannya biaya tambahan  yang harus mereka 
tanggung dalam mengukur dan mengungkapkan informasi tentang intellectual capital juga 
menjadi alasan perusahaan dengan tingkat kepemilikan keluarga tinggi enggan untuk 
melakukannya. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ho and Wong 
(2001) yang membuktikan bahwa perusahaan dengan kepemilikan keluarga yang tinggi akan 
melakukan pengungkapan yang lebih rendah.  

Sebagai contoh dari data sampel, PT Cahaya Kalbar Tbk yang merupakan perusahaan 
dengan tingkat kepemilikan keluarga yang tinggi yaitu 87,02%, tingkat pengungkapan 
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intellectual capitalnya hanya sebesar 1%. Sedangkan PT Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas 
Tbk yang memiliki tingkat kepemilikan keluarga yang rendah yaitu 17,79% , tingkat 
pengungkapan intellectual capitalnya mencapai 46,47%.   

 
  

KESIMPULAN  
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan uji non-parametrik MannWhitney 
U Test seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menunjukkan beberapa hal, yaitu:  

1. Terdapat perbedaan tingkat pengungkapan intellectual capital antara perusahaan dengan 
tingkat kepemilikan asing besar dan kecil, hal ini sejalan dengan hasil penelitian Restisa 
(2016) dan Tamba (2017) .   

2. Tidak terdapat perbedaan tingkat pengungkapan intellectual capital antara perusahaan 
dengan tingkat kepemilikan manajerial besar dan kecil, hal ini sejalan dengan hasil 
penelitian Hapsoro (2017) .  

3. Tidak terdapat perbedaan tingkat pengungkapan intellectual capital antara perusahaan 
dengan tingkat kepemilikan institusional besar dan kecil, hal ini sejalan dengan hasil 
penelitian Hapsoro (2017) dan Novita dan Djakman (2018) .  

4. Terdapat perbedaan tingkat pengungkapan intellectual capital antara perusahaan dengan 
tingkat kepemilikan keluarga besar dan kecil, hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ho 
and Wong (2011), Chen et al., (2017)  dan Ali et al., (2017).   
  

Keterbatasan dan Saran Penelitian  
1. Belum adanya peraturan pasti dalam melakukan penilaian intellectual capital yang 

diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan, menyebabkan terjadinya subjektifitas 
dalam penilaian pengungkapan intellectual capital.   

2. Penelitian ini hanya meneliti perusahaan manufaktur dan hanya tahun 2017 saja. Untuk 
penelitian mendatang, sebaiknya menambah perusahaan sektor-sektor lain dan menambah 
rentang waktu penelitian.  

3. Pemilihan perusahaan mana yang termasuk keluarga atau bukan sangat sulit karena untuk 
mengidentifikasi kepemilikan keluarga hanya dengan menelusuri dan melihat nama dewan 
direksi dan komisaris, sehingga terdapat subyektifitas dalam penentuan kepemilikan 
keluarga.   

  
Implikasi   
1. Berdasarkan hasil penelitian ini, tingkat pengungkapan intellectual capital pada 

perusahaan manufaktur di Indonesia sudah cukup tinggi.  Diharapkan perusahaan untuk   
meningkatkan pengungkapan informasi-informasi yang lebih rinci terutama dalam hal ini 
mengenai intellectual capital yang dimiliki, supaya dapat meningkatkan keunggulan 
bersaing perusahaan.  

2. Untuk investor, apabila ingin memilih perusahaan yang memiliki intellectual capital yang 
tinggi dengan melihat tingkat ungkapan intellectual capitalnya, sebaiknya investor lebih 
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memilih perusahaan dengan tingkat kepemilikan asing yang tinggi atau perusahaan dengan 
tingkat kepemilikan keluarga yang rendah.   
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Inventory Turnover (ITO) dan Debt 

to Equity Ratio (DER) memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap harga saham 
dengan Return on Equity (ROE) sebagai variabel intervening. Sampel penelitian ini adalah 
perusahaan manufaktur sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 
2011-2015 dengan menggunakan metode purposive sampling. Terdapat 7 perusahaan yang 
memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Pengujian hipotesis menggunakan teknik analisis 
jalur dengan alat bantu aplikasi SPSS versi 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ITO 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE, DER berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap ROE, ITO dan DER tidak berpengaruh terhadap harga saham, dan ROE berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap harga saham. 
Kata kunci : Inventory Turnover, Debt to Equity Ratio, Return on Equity, and stock price. 

 
 
PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang Masalah 

Dalam mengembangkan usaha diperlukan dana yang tidak sedikit, salah satu alternatif 
mendapatkan dana adalah mengeluarkan surat berharga dipasar modal. Pasar modal adalah 
tempat berbagai pihak, khususnya perusahaan menjual saham (stock) dan obligasi (bond) 
dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana 
atau untuk memperkuat modal perusahaan (Fahmi, 2012 : 52).  

Investasi adalah penanaman modal yang  dilakukan oleh investor  pada saat ini dengan 
tujuan mendapatkan keuntungan atau imbal hasil dimasa yang akan datang. Dengan 
berinvestasi di pasar modal, maka investor akan memperoleh keuntungan atau imbal-hasil 
(return). Saham menjadi pilihan utama para investor, karena diharapkan dapat memberikan 
return yang besar. Namun investor harus mengetahui bahwa berinvestasi di pasar modal 
memiliki risiko. Investor melakukan investasi dengan mengantisipasi imbal hasil tertentu di 
masa yang akan datang. Akan tetapi selalu ada risiko yang terkait dengan investasi tersebut. 
Risiko timbul karena imbal hasil aktual hampir selalu berbeda dari imbal hasil yang 
sebelumnya diantisipasi (Bodie et al, 2014 : 10).  

Saham (stock) dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang 
atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas 
yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan 
surat berharga tersebut (Darmadji dan Fakhruddin, 2012 : 5). Saham dikenal dengan 
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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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karakteristik ”imbal hasil tinggi, risiko tinggi” (high risk, high return). Artinya, saham 
merupakan surat berharga yang memberikan peluang keuntungan yang tinggi namun juga 
berpotensi risiko tinggi. 

Harga saham merupakan cerminan performance sebuah perusahaan, naik turunnya 
harga saham ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Perubahan harga suatu saham 
pada dasarnya dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran saham tersebut. Faktor utama yang 
menyebabkan harga pasar saham berubah adalah adanya persepsi yang berbeda dari masing-
masing investor, sesuai dengan informasi yang dimiliki. Persepsi tersebut dicerminkan melalui 
Rate of Return. Apabila sebagian besar investor suatu saham mempunyai persepsi bahwa Rate 
of Return saham tersebut tidak memadai lagi, maka mereka akan mengambil keputusan untuk 
menjual. Kalau ini yang terjadi, maka harga saham akan menurun. Sebab, mungkin akan terjadi 
oversupply (Widioatmodjo, 2000 : 81). Karena itu investor harus memiliki kemampuan dalam 
menguasai teknik analisis dalam menilai perubahan harga saham. 

Return on Equity (ROE) adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur 
efektifitas dan efisiensi perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan 
ekuitas yang dimilikinya.  Pengukuran ringkasan lainnya atas kinerja keseluruhan perusahaan 
adalah imbal hasil atas ekuitas. Return on Equity (ROE) membandingkan laba netto setelah 
pajak (dikurangi dividen saham preference) dengan ekuitas yang telah diinvestasikan 
pemegang saham di perusahaan (Van Horne dan Wachowicz, Jr (2012: 183). Semakin tinggi  
laba perusahaan maka  akan  semakin tinggi  ROE. Hasil dari analisis kinerja perusahaan inilah 
yang sangat berguna bagi  pihak investor sebagai  pedoman untuk mengambil keputusan untuk 
berinvestasi pada perusahaan tersebut. 

  
Perumusan Masalah 

Dengan melakukan analisis laporan melalui perhitungan rasio-rasio keuangan maka 
hasil tersebut dapat dijadikan pedoman bagi investor untuk dapat mengambil keputusan yang 
tepat dalam berinvestasi. Apakah rasio aktivitas dan struktur modal memiliki pengaruh 
langsung atau tidak langsung terhadap harga saham, dan apakah profitabilitas sebagai variabel 
interverning mampu memediasi variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. 
 
Batasan Masalah 
Batasan masalah pada penelitian ini yaitu variabel independen yang digunakan adalah  
inventory turnover (rasio aktivitas) dan debt to equity ratio (struktur modal). Sedangkan harga 
saham sebagai variabel dependen dan dimediasi oleh return on equity sebagai variabel 
intervening. 
 

LANDASAN TEORI 
 
Teori Struktur Modal (Capital Structure Theory) 

Teori struktur modal modern dimulai pada tahun 1958, ketika Profesor Franco 
Modligiani dan Merton Miller (MM) menerbitkan apa yang disebut sebagai artikel keuangan 
paling berpengaruh. MM membuktikan dengan menggunakan sekumpulan asumsi yang patut 
dipertanyakan, bahwa nilai suatu perusahaan seharusnya tidak dipengaruhi oleh struktur 
modalnya. Atau dengan kata lain, hasil yang diperoleh MM menunjukkan bahwa bagaimana 

PENGARUH RASIO AKTIVITAS DAN STRUKTUR MODAL ( ANDUNG PRIHARTANTO)
160-180



 

 

cara perusahaan mendanai operasinya tidak memiliki pengaruh, sehingga struktur modal adalah 
sesuatu yang tidak relevan (Brigham dan Houston, 2011:179). 

Menentukan struktur modal yang optimal bukan hal yang mudah karena terkait erat 
dengan konflik yang mengarah pada biaya keagenan. Konflik antara pemegang obligasi dan 
pemegang saham dalam penentuan struktur modal yang optimal kadang kala bisa terjadi. Teori 
struktur modal menjelaskan apakah ada pengaruh perubahan struktur modal terhadap nilai 
perusahaan, kalau keputusan investasi dan kebijakan dividen dipegang konstan. Dengan kata 
lain, seandainya perusahaan mengganti sebagian modal sendiri dengan hutang (atau 
sebaliknya) apakah harga saham akan berubah, apabila perusahaan tidak merubah keputusan-
keputusan keuangan lainnya. Dan jika perubahan struktur modal tidak merubah nilai 
perusahaan, berarti bahwa tidak ada struktur modal yang terbaik. Semua struktur modal adalah 
baik. Tetapi kalau dengan merubah struktur modal ternyata nilai perusahaan berubah, maka 
akan diperoleh struktur modal yang terbaik (Husnan dan Pudjiastuti, 2002:293). 

 
Teori keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan dikembangkan tahun 1970-an terutama pada tulisan Jensen dan 
Meckling (1976). Konsep  teori keagenan dilatarbelakangi oleh berbagai teori sebelumnya  
seperti teori konsep biaya transaksi (Coase, 1937), teori property right (Berle dan Means, 
1932) dan filsafat utilitarisme (Ross, 1973). Teori keagenan dibangun sebagai upaya untuk 
memecahkan masalah yang muncul manakala ada ketidak lengkapan informasi pada saat 
melakukan kontrak.  

Teori keagenan (Agency Theory) merupakan konsep yang menjelaskan hubungan 
kontraktual antara principal dan agent.  Principal (pemilik modal) adalah pihak yang 
memberikan kepercayaan kepada agent (management)  untuk mengelola dananya. Principal 
maupun agent masing-masing sebaiknya menempatkan posisi, peran dan kedudukannya. 
Principal sebagai pemilik  modal mendapatkan akses pada informasi internal perusahaan, dan 
agen sebagai pelaku dalam operasional perusahaan memiliki informasi tentang operasi dan 
kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh. Posisi, fungsi, tujuan, kepentingan dan latar 
belakang  principal dan agent yang berbeda dan saling bertolak belakang tersebut akan 
menimbulkan pertentangan dengan saling tarik menarik kepentingan. Teori keagenan 
mengatakan, sulit untuk mempercayai agent akan selalu bertindak  berdasarkan kepentingan 
pemegang saham sehingga diperlukan monitoring dari pemegang saham. Selain itu dibutuhkan 
adanya pihak yang melakukan proses pemantauan dan pemeriksaan terhadap aktifitas yang 
dilakukan oleh pihak pihak tersebut di atas. Aktifitas pihak tersebut dinilai lewat kinerja 
keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan dan pengungkapannya.  

 
Teori Sinyal (Signaling Theory) 

Laporan keuangan seharusnya memberikan informasi yang berguna bagi investor dan 
kreditor untuk membuat keputusan investasi, kredit dan keputusan sejenis. Kualitas laporan 
keuangan yang mencerminkan nilai perusahaan merupakan sinyal positif yang dapat 
mempengaruhi keputusan investor dan kreditor atau pihak-pihak lain yang memiliki 
kepentingan terhadap perusahaan. Modigliani dan Miller (MM) berasumsi bahwa setiap orang-
-baik investor maupun manajer—memiliki informasi yang sama tentang prospek suatu 
perusahaan. Hal ini disebut sebagai informasi simetris (symmetric information). Namun, pada 
kenyataannya manajer sering kali memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan dengan 
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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 
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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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investor luar. Hal ini disebut sebagai informasi asimetris (asymmetric information), dan ia 
memiliki pengaruh penting pada struktur modal yang optimal (Brigham dan Houston, 
2011:184). Teori Sinyal membantu pihak perusahaan (agent), pemilik (principle) dan pihak-
pihak luar perusahaan (stakeholder) untuk mengurangi asimetris informasi dengan 
menghasilkan kualitas laporan keuangan.  

 
Rasio Aktivitas (Activity Ratio) 

Rasio aktivitas (Activity Ratio), juga disebut sebagai rasio efisiensi atau perputaran, 
mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan berbagai asetnya (van Horne dan 
Wachowicz, 2012: 172). Salah satu rasio aktivitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
perputaran persedian (inventory turnover). Turnover ini menunjukkan berapa kali jumlah 
persediaan barang dagangan diganti dalam satu tahun (dijual dan diganti). Untuk mengetahui 
rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang dapat ditentukan dengan membagi jumlah hari-
hari dalam satu tahun dengan turnover dari persediaan tersebut (Munawir,2010 : 78). Rasio ini 
mengukur berapa lama rata-rata barang dalam gudang. Pemikirannya adalah bahwa kenaikan 
persediaan disebabkan oleh peningkatan aktivitas, atau karena perubahan kebijakan persediaan. 
Kalau terjadi kenaikan persediaan yang tidak proporsional dengan peningkatan penjualan, 
maka berarti terjadi pemborosan dalam pengelolaan persediaan (Husnan dan Pudjiastuti, 2002: 
76).  

 
Struktur Modal 

Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dan modal 
sendiri. Modal asing diartikan dalam hal ini adalah hutang, baik jangka panjang maupun dalam 
jangka pendek. Sedangkan modal sendiri bisa terbagi atas laba ditahan dan bisa juga dengan 
penyertaan kepemilikan perusahaan. Apabila kebutuhan dana sudah demikian meningkatnya 
karena pertumbuhan perusahaan, dan dana dari sumber intern sudah digunakan semua, maka 
tidak ada pilihan lain selain menggunakan dana dari luar perusahaan, baik dari utang (debt 
financing) maupun dengan mengeluarkan saham baru (external equity financing) dalam 
memenuhi kebutuhan akan dananya (Riyanto, 2001: 293).  

Rasio-rasio leverage digunakan untuk mengukur seberapa jauh perusahaan 
menggunakan hutang. Beberapa analis menggunakan istilah solvabilitas, yang berarti 
mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya (Husnan dan 
Pudjiastuti, 2002 : 70). Dalam penelitian ini Debt to Equity Ratio sebagai proxy dari rasio 
leverage. Rasio ini menggambarkan perbandingan utang dan ekuitas dalam pendanaan 
perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut untuk memenuhi 
seluruh kewajibannya (Sawir, 2010 : 13). Rasio ini menunjukkan perbandingan antara hutang 
dengan modal sendiri (Husnan dan Pudjiastuti, 2002 : 70). Pengertian Debt to Equity Ratio 
adalah rasio utang terhadap ekuitas dihitung hanya dengan membagi total utang perusahaan 
(termasuk liabilitas jangka pendek) dengan ekuitas pemegang saham (van Horne dan 
Wachowicz, 2012 : 169).   

 
Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio) 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa mampu 
sebuah perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan sumber daya yang 
ada. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio) adalah sekelompok rasio yang menunjukkan 
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kombinasi dari pengaruh likuiditas, manajemen aset, dan utang pada hasil operasi (Brigham 
dan Houston, 2010 : 146). Rasio Profibilitas (Profitability Ratio) terdiri atas dua jenis rasio, 
rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan dan rasio yang 
menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Bersama-sama, rasio-rasio ini 
akan menunjukkan efektivitas operasional keseluruhan perusahaan (van Horne dan 
Wachowicz, 2012 : 180). Dan proxy dari rasio profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan 
Return on Equity. 

Rasio ini menjadi perhatian bagi pemilik perusahaan, investor dan kreditur, karena 
semakin besar tingkat  ROE, berarti semakin besar pula kemampuan perusahaan menghasilkan 
laba bagi pemilik perusahaan. ROE merupakan rasio laba bersih terhadap ekuitas biasa; 
mengukur tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham biasa (Brigham dan Houston 
(2010 : 149). Rasio ini mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik 
modal sendiri (Husnan dan Pudjiastuti (2002 : 74).  

 
Harga Saham 

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau 
badan dalam suatu perusahaan. selembar saham adalah selembar kertas yang menerangkan 
bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik (berapa pun porsinya) dari suatu perusahaan 
yang menerbitkan kertas (saham) tersebut, sesuai porsi kepemilikannya yang tertera pada 
saham (Widiatmodjo, 2000 ; 43). Dalam pasar modal ada dua jenis saham yang paling umum 
dikenal oleh publik, yaitu saham biasa (common stock) dan saham istimewa (preferred stock). 
Dan kedua saham tersebut memiliki perbedaan, saham biasa (common stock) yaitu merupakan 
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biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa 
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Dalam berinvestasi tentunya investor mengharapkan keuntungan atau imbal hasil, imbal 
hasil yang didapat yaitu dividen dan capital gain. Dividen adalah laba yang diberikan emiten 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 
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PENDAHULUAN  

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

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

 
Gambar 1  

Kerangka Pemikiran Teoritis 
   
 
                          
 
 

 
 
 
 
 

Sumber :  Sarjono dan Julianita (2011).  
 
Pengembangan Hipotesis 

Tujuan kerangka pemikiran teoritis pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk 
pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini 
variabel-variabel independennya adalah Inventory Turnover dan Debt to Equity Ratio, 
sedangkan variabel dependennya adalah Harga Saham dan Return on Equity sebagai variabel 
intervening . 
 
Pengaruh Inventory Turnover Terhadap Return on Equity 

Inventory atau persediaan barang sebagai elemen utama dari modal kerja merupakan 
aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami 
perubahan. Masalah penentuan besarnya investasi atau alokasi modal dalam inventory 
mempunyai efek yang langsung terhadap keuntungan perusahaan (Riyanto, 2001 : 69). 

Rasio perputaran persediaan memberitahu kita seberapa banyak persediaan berputar 
menjadi piutang melalui penjualan tahun terkait. Rasio ini, seperti juga rasio lainnya, harus 
dinilai sehubungan dengan rasio lama dan masa mendatang perusahaan, dan sehubungan 
dengan berbagai rasio dari perusahaan yang hampir sama, rata-rata industri, atau kedua-
duanya. Umumnya, semakin tinggi perputaran persediaan, makin efisien manajemen 
persediaan perusahaan dan makin segar, serta likuid persediaan (van Horne dan Wachowicz, 
2012: 176). Perputaran persediaan yang tinggi menandakan aktifitas perusahaan sangat baik 
dalam operasionalnya untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat 
ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Inventory Turnover berpengaruh terhadap Return on Equity. 
 
Pengaruh Debt to Equity Ratio Terhadap Return on Equity 

Debt to Equity Ratio merupakan salah satu rasio leverage, rasio ini menunjukkan 
seberapa besar modal sendiri atau ekuitas dapat menutupi dari semua kewajiban pihak asing, 
dan menggambarkan strukur modal dari suatu perusahaan.  Pihak perusahaan harus sebaik 
mungkin dalam menetapkan seberapa besar operasional perusahaan menggunakan hutang, 
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mengingat hutang memiliki biaya tetap. Sebagian risiko usaha bergantung pada seberapa besar 
biaya tetap digunakan dalam operasi suatu perusahaan--jika biaya tetap tinggi, bahkan 
penurunan penjualan yang kecil sekali pun akan dapat menyebabkan penurunan ROE dalam 
jumlah besar. Jika sebagian besar dari total biaya merupakan biaya tetap, maka perusahaan 
tersebut dikatakan memiliki tingkat leverage operasi (operating leverage) yang tinggi 
(Brigham dan Houston, 2011: 160). Kemudian Brigham dan Houston ( 2011: 189) menjelaskan 
kembali bahwa, “seringkali diamati bahwa perusahaan dengan tingkat pengembalian atas 
investasi yang sangat tinggi ternyata menggunakan utang dalam jumlah yang relatif sedikit.” 

Pengaruh rasio utang terhadap rentabilitas modal sendiri dapat positif, dapat negatif, 
ataupun dapat tidak mempunyai pengaruh sama sekali. Pengaruhnya positif, artinya makin 
besar rasio ini mengakibatkan makin besarnya rentabilitas modal sendiri. Hal ini akan terjadi 
kalau rentabilitas ekonomi lebih besar daripada tingkat bunga. Pengaruh negatif terjadi dalam 
keadaan ekonomi yang sebaliknya, yaitu dalam keadaan rentabilitas ekonomi lebih kecil 
daripada tingkat bunga (Riyanto, 2001 : 51). Leverage keuangan dapat meningkatkan perkiraan 
ROE, tetapi dengan pengorbanan risiko yang lebih tinggi sehingga meningkatkan ROE melalui 
penggunaan leverage yang lebih besar mungkin tidak terlalu baik (Brigham dan Houston, 
2010: 163). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut : 

H2 : Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Return on Equity. 
 
Pengaruh Inventory Turnover Terhadap Harga Saham 
Rasio perputaran persediaan mengukur efisiensi pengelolaan persediaan barang dagang. Rasio 
ini merupakan indikasi yang cukup popular untuk menilai efisiensi operasional, yang 
memperlihatkan seberapa baiknya manajemen mengontrol modal yang ada pada persediaan 
(Sawir, 2005 : 15). Tingkat perputaran persediaan mengukur perusahaan dalam memutarkan 
barang dagangannya, dan menunjukkan hubungan antara barang yang diperlukan untuk 
menunjang atau mengimbangi tingkat penjualan yang ditentukan (Munawir, 2010 : 78). 

Tinggi rendahnya inventory turnover mempunyai efek yang langsung terhadap besar 
kecilnya modal yang diinvestasikan dalam inventory. Makin tinggi turnover-nya, berarti makin 
cepat perputarannya, yang berarti makin pendek waktu terikatnya modal dalam inventory, 
sehingga untuk memenuhi volume sales atau cost of goods sold tertentu dengan naiknya 
turnover-nya dibutuhkan jumlah modal yang lebih kecil. Apabila modal yang digunakan untuk 
membelanjai inventory tersebut modal asing, maka kenaikan inventory turnover akan 
memperkecil beban bunganya dan apabila yang digunakan modal sendiri, maka kelebihan 
modal tersebut dapat diinvestasikan pada aktiva lainnya yang lebih efisien (Riyanto, 2001 : 
73), ini berarti bahwa dengan tingginya perputaran persediaan akan menghemat beban bunga 
dan akan mengurangi beban lainnya seperti biaya penyimpanan dan biaya pemeliharaan karena 
persediaan tidak terlalu lama dalam gudang penyimpanan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut : 
H3 : Inventory Turnover berpengaruh terhadap Harga Saham. 

 
Pengaruh Debt to Equity Ratio Terhadap Harga Saham 

Salah satu aspek yang dinilai dalam mengukur kinerja perusahaan adalah aspek 
leverage atau utang perusahaan. Utang merupakan komponen penting perusahaan khususnya 
sebagai salah satu sarana pendanaan. Sering terjadi penurunan kinerja perusahaan disebabkan 
besarnya utang yang dimiliki perusahaan sehingga kesulitan dalam memenuhi kewajiban 
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tersebut (Darmadji dan Fakhruddin, 2012 : 158). Oleh karena itu manajemen perusahaan 
sebaiknya memiliki kebijakan yang baik dalam mengatur struktur modal perusahaan. Proporsi 
utang yang terlalu besar akan mengurangi perolehan laba, disebabkan utang memiliki beban 
tetap yang harus ditanggung perusahaan. Struktur modal yang dapat memaksimumkan nilai 
perusahaan, atau harga saham adalah struktur modal yang terbaik. Husnan dan Pudjiastuti 
(2002:293). Hal yang sama diungkapkan oleh Brigham dan Houston (2011:171) “struktur 
modal yang optimal merupakan struktur modal yang akan memaksimalkan harga saham 
perusahaan, dan struktur ini pada umumnya meminta rasio utang yang lebih rendah daripada 
rasio yang memaksimalkan EPS yang diharapkan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat 
ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut : 

H4 : Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Harga Saham. 
 
Pengaruh Return on Equity Terhadap Harga Saham 

Return on Equity (ROE) merupakan rasio yang menggambarkan ukuran dari kinerja 
suatu perusahaan dalam menghasilkan laba yang tersedia bagi pemegang saham atas modal 
yang diinvestasikannya. Apabila ROE tinggi maka perusahaan memiliki kemampuan untuk 
membagi dividen yang tinggi pula. ROE mencerminkan pengaruh dari seluruh rasio lain dan 
merupakan ukuran kinerja tunggal terbaik dilihat dari kacamata akuntansi. Investor sudah pasti 
menyukai nilai ROE yang tinggi, dan ROE yang tinggi umumnya memiliki korelasi positif 
dengan harga saham yang tinggi (Brigham dan Houston, 2010: 150). Bahwa semakin tinggi 
return yang dihasilkan sebuah perusahaan, akan semakin tinggi pula harga sahamnya. Setiap 
kenaikan ROE pastinya akan meningkatkan kepercayaan dari para investor kepada perusahaan 
(Tambunan, 2007 : 146). 

 Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut  
H5 : Return on Equity  berpengaruh terhadap Harga Saham. 

 
Sampel 

Sampel  yang digunakan pada penelitian ini adalah populasi dari perusahaan sektor 
Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011 sampai dengan 2015 
sejumlah 10 perusahaan. Dan menggunakan teknik pengambilan sampel melalui metode 
purposive sampling yang memiliki tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif, sesuai 
dengan kriteria yaitu: perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang 
mempublikasikan data laporan keuangan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 
pada setiap akhir tahun (31 Desember) dan tidak menghasilkan laba negatif selama periode 
pengamatan yaitu tahun 2011-2015.  
 
Metode Analisis 

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis jalur dan statistik 
deskriptif. Data dalam penelitian ini terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Analisis data 
yang diperoleh dalam penelitian ini akan menggunakan bantuan teknologi komputer dengan 
program aplikasi SPSS 21. 
 
Analisis Jalur (Path Analysis) 

Model path analysis (analisis jalur) digunakan untuk menganalisis pola hubungan di 
antara variabel. Model ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak 
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langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terikat (endogen) (Haryadi 
dan Julianita, 2011: 117). Path analysis (analisis jalur) adalah perluasan dari analisis regresi. 
Perluasan tersebut selain melihat variabel yang berpengaruh tetapi juga mempelajari pengaruh 
secara langsung atau tidak langsung antara variabel bebas terhadap variabel tak bebas atau 
tergantung. Kausalitas dapat mengukur besar pengaruh antara variabel asal dengan variabel 
tujuan. Yang cukup membedakan dengan analisis regresi adalah dalam analisa jalur secara 
teori statistik dapat menguji hubungan kausal antara dua atau lebih variabel, berdasarkan 
persamaan linier (Supriyadi (2014 : 165). 

Model merupakan sesuatu berukuran kecil yang dimaksudkan untuk menggambarkan 
realitas. Model dalam penelitian merupakan model matematis yang menunjukkan hubungan 
antar variabel yang saling mempengaruhi. Model  penelitian yang digunakan antar variabel 
dalam penelitian ini dapat dinyatakan dalam dua model berikut : 

1. Persamaan Sub-struktural 1 => Y = ρYX1X1 + ρYX2X2+ ϵ1 

2. Persamaan Sub-struktural 2  => Z =  ρZX1X1 + ρZX2X2+ ρZYY+ ϵ2  
 Sumber : Sarjono dan Julianita (2011) 
 
Keterangan : 
Y =  Return on Equity 
Z =  Harga Saham 
ρ =  beta (koefisien jalur) 
X1 =  Inventory Turnover 
X2 =  Debt to Equity Ratio 
ϵ1 =  Standar eror sub-struktural 1 
ϵ2 =  Standar eror sub-struktural 2 
 

 
Gambar 2  

Kerangka Analisis Jalur 
 

 

 

 

 

 

Sumber : Sarjono dan Julianita (2011). 
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Analisis Jalur (Path analysis) 
Sub-struktural 1 

 
Gambar 3  
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Sumber : Sarjono dan Julianita (2011) 
Persamaan Sub-struktural 1 

Y = ρYX1X1 + ρYX2X2+ ϵ1 
 
Uji Asumsi klasik Sub-struktural 1 
Uji Normalitas 

Uji Normalitas data dengan menggunakan uji statistic non-parametrik Kolmogorov-
Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis: 

Ho : Data residual berdistribusi normal. 
Ha : Data residual tidak berdistribusi normal. 

 
Tabel 1 

Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov (K-S) 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 ITO DER ROE 

N 35 35 35 

Normal Parametersa,b Mean 2,5168 1,5624 1,2355 
Std. Deviation ,14378 ,17058 ,29992 

Most Extreme Differences 
Absolute ,122 ,099 ,125 
Positive ,066 ,099 ,074 
Negative -,122 -,078 -,125 

Kolmogorov-Smirnov Z ,725 ,586 ,742 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,670 ,882 ,640 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Sumber : Data dari BEI diolah 

Nilai signifikansi tiap variabel diatas 0,05, sehingga data residual terdistribusi normal, Ho 
diterima. 
 
Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). 
Nilai cutoff yang umum  dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai 
tolerance ≤ 0.10 atau nilai VIF ≥ 10. Hasil uji multikolinearitas dengan menggunakan SPSS 21 
seperti tabel dibawah ini : 

X1 

X2 
Y 

ρYX1

 

 ρYX2

 

 

ϵ1 
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Tabel 2 
Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 
Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 
ITO ,981 1,020 
DER ,981 1,020 

a. Dependent Variable: ROE 
Sumber : Data dari BEI diolah 

Nilai tolerance tiap-tiap variabel diatas 0,10 (tolerance ≥ 0.10) dan nilai VIFnya dibawah 10 
(VIF ≤ 10) hal tersebut menandakan bahwa model terbebas dari multikolinearitas.  
 
Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat pola 
pada grafik scatterplot, dengan analisa sebagai berikut : 

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

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

 
Gambar 4 

Uji Heteroskedastisitas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Berdasarkan grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak baik di 
atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak 
terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. 
 
Uji Autokorelasi 

Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dalam suatu model dapat digunakan 
ukuran nilai Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson (DW test) ini hanya digunakan untuk 
autokorelasi tingkat satu (first order autocorelation) dan mensyaratkan adanya intercept 
(konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen.  
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investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
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Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Tabel 3 
Uji Autokorelasi 

 
 

 
 

 
Nilai Durbin-Watson dari model regresi sebesar 1,107, karena nilai tersebut berada diantara -2 
sampai 2 yang berarti tidak ada korelasi (Santoso, 2000), maka uji autokorelasi terpenuhi. 
 
Hasil Perhitungan Sub-struktur 1 

 
Tabel 4 

Koefisien Determinasi 
 
 
 
 

Sumber : Data dari BEI diolah 
Keterangan : 
1. R Square merupakan koefisien determinasi. Besarnya R2 adalah 0,671 = 67,1 %, 

artinya besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 
67,1%, sedangkan sisanya 32,9% dipengaruhi oleh variabel lain. 

2. Besarnya koefisien jalur bagi variabel lain di luar penelitian (DER dan ITO) yang 
mempengaruhi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Sarjono dan Julianita, 
2011: 148) : 

ρyε1 = √1-R2   

= √1-0,671 
= 0,574 

 
Tabel 5  

Koefisien Sub-struktural 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Data dari BEI diolah 
 
 

Model Summaryb 
Model Durbin-Watson 
1 1,107 
b. Dependent Variable: ROE 
Sumber : Data dari BEI diolah 

Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of the Estimate 

1 ,819a ,671 ,650 ,17743 
a. Predictors: (Constant), DER, ITO 
b. Dependent Variable: ROE 

Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1,726 ,641  2,691 ,011 

ITO ,600 ,214 ,288 2,807 ,008 
DER -1,280 ,180 -,728 -7,106 ,000 

a. Dependent Variable: ROE 
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Persamaan Sub-struktural 1 

Y = ρYX1ITO + ρYX2DER+ ϵ1 

ROE = 0,288ITO – 0,728DER + 0,574 
Keterangan : 

1. Nilai koefisien jalur 0,288 menunjukkan besarnya pengaruh langsung dari variabel 
ITO terhadap ROE sebesar 28,8%. Nilai t hitung sebesar 2,807 dengan signifikan 
0,008 pada taraf signifikan α = 0,05, menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 
signifikan dari variabel ITO terhadap ROE. 

2. Nilai koefisien jalur – 0,728 menunjukkan besarnya pengaruh langsung dari 
variabel DER terhadap ROE sebesar 72,8. Nilai t hitung sebesar -7,106 dengan 
signifikan 0,000 pada taraf signifikan α = 0,05, menunjukkan bahwa ada pengaruh 
yang signifikan dari variabel DER terhadap ROE. 

3. Nilai 0,574 menunjukkan besarnya koefisien jalur bagi variabel lain di luar 
penelitian yang mempengaruhi ROE. 

 
Sub-struktural 2 

 
Gambar 5 

Analisis Jalur Sub-struktural 2 
 
 

 

 

 

Sumber : Sarjono dan Julianita (2011) 
 
Persamaan Sub-struktural 2 

Z =  ρZX1X1 + ρZX2X2+ ρZYY+ ϵ2 
 

Uji Normalitas 
Uji Normalitas data dengan menggunakan uji statistic non-parametrik Kolmogorov-

Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis: 
Ho : Data residual berdistribusi normal. 
Ha : Data residual tidak berdistribusi normal. 
 

 
 
 
 

X1 

Y 

X2 

Z 
ρZX1 

ρZX2 
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Tabel 6 
Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

Pada tabel 6 nilai signifikansi variable ITO, DER dan ROE  diatas 0,05, hanya variabel 

HS yang memiliki nilai 0,050 sehingga data terdistribusi normal, Ho diterima. 
 
Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). 
Nilai cutoff yang umum  dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai 
tolerance ≤ 0.10 atau nilai VIF ≥ 10. Hasil uji multikolinearitas dengan menggunakan SPSS 21 
seperti tabel dibawah ini : 

 
Tabel 7  

Uji Multikolinearitas 
 
 

 
 

 
 

 
 

Nilai tolerance variabel ITO, DER dan ROE diatas 0,10 (tolerance ≥ 0.10) dan nilai VIFnya 
dibawah 10 (VIF ≤ 10) hal tersebut menandakan bahwa model terbebas dari multikolinearitas.  
 
Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat pola 
pada grafik scatterplot, dengan analisa sebagai berikut : 

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

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

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 ITO DER ROE HS 

N 35 35 35 35 

Normal Parametersa,b Mean 2,5168 1,5624 1,2355 3,6150 
Std. Deviation ,14378 ,17058 ,29992 1,14632 

Most Extreme Differences 
Absolute ,122 ,099 ,125 ,230 
Positive ,066 ,099 ,074 ,230 
Negative -,122 -,078 -,125 -,189 

Kolmogorov-Smirnov Z ,725 ,586 ,742 1,358 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,670 ,882 ,640 ,050 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

Sumber : Data dari BEI diolah 
 

Coefficientsa 
Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 
ITO ,787 1,271 
DER ,380 2,629 
ROE ,329 3,036 

a. Dependent Variable: HS 
Sumber : Data dari BEI diolah 
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Gambar 6  
Uji Heteroskedastisitas 

 

 
Sumber : Data dari BEI diolah 

Berdasarkan grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak baik di 
atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak 
terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. 
 
Uji Autokorelasi 
Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dalam suatu model dapat digunakan ukuran nilai 
Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson (DW test) ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 
satu (first order autocorelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model 
regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen.  
 

Tabel 8  
Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 
Model Durbin-Watson 
1 ,858 
b. Dependent Variable: HS 

Sumber : Data dari BEI diolah 
Nilai D-W 0,858 tersebut berada diantara -2 sampai 2 yang berarti tidak ada korelasi (Santoso, 
2000), maka uji autokorelasi terpenuhi. 
 
Hasil Perhitungan Sub-struktur 2 
 

Tabel 9  
Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 ,878a ,772 ,750 ,57372 
a. Predictors: (Constant), ROE, ITO, DER 
b. Dependent Variable: HS 

Sumber : Data dari BEI diolah 
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Keterangan : 

1. R Square merupakan koefisien determinasi. Besarnya R2 adalah 0,772 = 77,2 %, 
artinya besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 
77,2%, sedangkan sisanya 22,8% dipengaruhi oleh variabel lain. 

2. Besarnya koefisien jalur bagi variabel lain di luar penelitian yang mempengaruhi 
dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Sarjono dan Julianita, 2011: 148) : 

ρzε2 = √1-R2   

= √1-0,772 
= 0,477 
 

Tabel 10 
Koefisien Sub-struktural 2 

  
Coefficientsa 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
a. Dependent Variable: HS 
 
Sumber : Data dari BEI diolah 
 

Gambar 7  
Koefisien Jalur Sub-struktural 2  

 

 

 

 

 
Persamaan Sub-struktural 2 

Z =  ρZX1ITO + ρZX2DER+ ρZYROE+ ϵ2  
HS= - 0,173ITO + 0,151DER + 1,046ROE + 0,477 

 
Keterangan : 

1. Nilai koefisien jalur – 0,173 menunjukkan besarnya pengaruh langsung dari 
variabel ITO terhadap HS sebesar – 17,3%. Nilai t hitung sebesar – 1,792 dengan 

Mode Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,570 2,296  ,248 ,806 

ITO -1,382 ,771 -,173 -1,792 ,083 
DER 1,013 ,935 ,151 1,083 ,287 
ROE 3,999 ,572 1,046 6,996 ,000 

ITO 

ROE 

DER 

HS 

- 0,173 

1,046 

0,151 

0,477 
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signifikan 0,083 pada taraf signifikan α = 0,05, menunjukkan bahwa tidak ada 
pengaruh yang signifikan dari variabel ITO terhadap HS karena 0,083 > 0,05. 

2. Nilai koefisien jalur 0,151 menunjukkan besarnya pengaruh langsung dari variabel 
DER terhadap HS sebesar 15,1%. Nilai t hitung sebesar 1,083 dengan signifikan 
0,287 pada taraf signifikan α = 0,05, menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang 
signifikan dari variabel DER terhadap HS karena 0,287 > 0,05. 

3. Nilai koefisien jalur 1,046 menunjukkan besarnya pengaruh langsung dari variabel 
ROE terhadap HS sebesar 104,6%. Nilai t hitung sebesar 6,996 dengan signifikan 
0,000 pada taraf signifikan α = 0,05, menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 
signifikan dari variabel ROE terhadap HS karena 0,000 < 0,05. 

4. Nilai 0,477 menunjukkan besarnya koefisien jalur bagi variabel lain di luar 
penelitian yang mempengaruhi HS. 

 
Tabel 11  

Anova Sub-struktural 2 
ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 34,474 3 11,491 34,912 ,000b 
Residual 10,204 31 ,329   
Total 44,678 34    

a. Dependent Variable: HS 
b. Predictors: (Constant), ROE, ITO, DER 
Sumber : Data dari BEI diolah 
 
Keterangan : 
Tabel di atas menunjukkan nilai sig pada uji F sebesar 0,000 dimana 0,000 < 0,05 
maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya koefisien regresi adalah signifikan. Hal ini 
berarti bahwa variabel ITO, DER, dan ROE secara simultan atau bersama-sama 
berpengaruh secara signifikan terhadap HS. 
Pembahasan Hipotesis Berdasarkan Model Analisis Jalur 
1. H1 : Inventory Turnover berpengaruh terhadap Return on Equity. 

Dari hasil penelitian diperoleh nilai koefisien sebesar 0,288 dengan t 
hitung = 2,807 dan nilai signifikan sebesar 0,008 artinya nilai signifikan 
lebih kecil dari α = 0,05 (sig 0,008 < 0,050) dapat dinyatakan bahwa 
Inventory Turnover berpengaruh terhadap Return on Equity.  

2. H2 : Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Return on Equity. 
Dari hasil penelitian diperoleh nilai koefisien sebesar – 0,728 dengan t 
hitung = -7,106 dan nilai signifikan sebesar 0,000 artinya nilai signifikan 
lebih kecil dari α = 0,05 (sig 0,000 < 0,050) dapat dinyatakan bahwa Debt 
to Equity Ratio berpengaruh terhadap Return on Equity. 

3. H3 : Inventory Turnover berpengaruh terhadap Harga Saham. 
Dari hasil penelitian diperoleh nilai koefisien sebesar – 0,173 dengan t hitung = - 
1,792  dan nilai signifikan sebesar 0,083 artinya nilai signifikan lebih besar dari α = 
0,05 (sig 0,083 > 0,050) dapat dinyatakan bahwa Inventory Turnover berpengaruh 
terhadap harga saham tidak dapat diterima.  
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4. H4 : Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Harga Saham. 
Dari hasil penelitian diperoleh nilai koefisien sebesar 0,151  dengan t hitung = 1,083  
dan nilai signifikan sebesar 0,287 artinya nilai signifikan lebih besar dari α = 0,05 
(sig 0,287 > 0,050) dapat dinyatakan bahwa Debt to Equity Ratio berpengaruh 
terhadap harga saham tidak dapat diterima.  

5. H5 : Return on Equity  berpengaruh terhadap Harga Saham. 
Dari hasil penelitian diperoleh nilai koefisien sebesar 1,046  dengan t hitung = 6,996  dan 
nilai signifikan sebesar 0,000 artinya nilai signifikan lebih kecil dari α = 0,05 (sig 0,000 < 
0,050) dapat dinyatakan bahwa Return on Equity berpengaruh terhadap harga saham  
dapat diterima.  

 
Memaknai dan Pembahasan Analisis Jalur (Path Analysis) 
Hasil perhitungan koefisien jalur sub-struktural 1 dan sub-struktural 2 adalah sebagai berikut : 

1. Koefisien jalur ITO terhadap ROE adalah 0,288 
2. Koefisien jalur DER terhadap ROE adalah – 0,728 
3. Koefisien jalur ITO terhadap HS adalah – 0,173 
4. Koefisien jalur DER terhadap HS adalah 0,151 
5. Koefisien jalur ROE terhadap HS adalah 1,046 
6. ϵ1= 0,574 
7. ϵ2=0,47 

 
Gambar 8  
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Sumber : Data diolah. 

Interpretasi : 
Pengaruh dari ITO ke HS 

Pengaruh langsung = - 0,173 
Pengaruh tidak langsung (melalui ROE) = 0,288 x 1,046 = 0,301 
Total pengaruh = -0,173 + 0,301 = 0,128 

ITO 

ROE 

DER 

HS 

- 0,173 

0,151 
- 0,728 

 

0,288 
1,046 

ϵ1= 0,574 

 ϵ2=0,477 

PENGARUH RASIO AKTIVITAS DAN STRUKTUR MODAL ( ANDUNG PRIHARTANTO)
176-180



 

 

Pengaruh DER ke HS 
Pengaruh langsung = 0,151 
Pengaruh tidak langsung (melalui ROE) = - 0,728 x 1,046 = - 0,761 
Total pengaruh = 0,151 + - 0,761 = - 0,610 

Pengaruh ROE ke HS 
Pengaruh langsung = 1,046 

 
Tabel 12 

Koefisien Analisis Jalur 
 

Variabel Koefisien 
Jalur 

Pengaruh  
Langsung Tidak Langsung Total 

ITO terhadap ROE 0,288 0,288  0,288 
DER terhadap ROE – 0,728 – 0,728  – 0,728 
ITO terhadap HS – 0,173 – 0,173 0,288 x 1,046 = 0,301 0,128 
DER terhadap HS 0,151 0,151  - 0,728 x 1,046 = - 0,761 - 0,610 
ROE terhadap HS 1,046 1,046  1,046 
ε1 0,574 0,574  0,574 
ε2 0,477 0,477  0,477 
 
Berdasarkan perhitungan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Inventory Turnover memiliki pengaruh tidak langsung terhadap harga saham, 
dilihat dari hasil perhitungan bahwa pengaruh langsung sebesar – 0,173 lebih kecil 
dari pengaruh tidak langsung sebesar 0,301 (- 0,173 < 0,301). Hal ini berarti bahwa 
Inventory Turnover yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Return 
on Equity, dalam mempengaruhi harga saham terlebih dahulu meningkatkan 
profitabilitas (ROE), jika perputaran persediaan meningkat maka profitabilitas 
(ROE) akan meningkat dan secara otomatis akan meningkatkan harga saham. 

2. Debt to Equity Ratio memiliki pengaruh langsung terhadap harga saham, dilihat 
dari hasil perhitungan bahwa pengaruh langsung sebesar 0,151 lebih besar dari 
pengaruh tidak langsung sebesar – 0,761 (0,151 > - 0,761). Besar kecilnya hutang 
sangat mempengaruhi profitabilitas (ROE), hutang yang besar memiliki beban 
bunga tetap perusahaan. Perusahaan harus bijaksana dalam menggunakan hutang 
dan berusaha semaksimal mungkin untuk menurunkan hutang sehingga dapat 
menurunkan beban bunga tetap. Dengan demikian profitabilitas perusahaan akan 
meningkat. 

3. Return on Equity memiliki pengaruh langsung yang positif terhadap harga saham, 
sehingga jika profitabilitas meningkat maka harga saham akan meningkat. 
Peningkatan profitabilitas dapat dilakukan dengan memperhatikan perputaran 
persediaan, perputaran yang tinggi selaras dengan tingkat penjualan yang meningkat 
akan meningkatkan profitabilitas. Return on Equity mampu memediasi penuh 
pengaruh antara  Inventory Turnover terhadap harga saham, dilihat dari hasil 
penelitian bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar daripada pengaruh 
langsung Inventory Turnover terhadap harga saham. Kebijaksanaan pihak 
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manajemen perusahaan dalam penggunaan hutang yang maksimal sehingga 
menghasilkan pengembalian yang lebih besar dari beban tetapnya akan 
meningkatkan profitabilitas. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2015 dapat disimpulkan sebagai berikut : Inventory 
Turnover dan Debt to Equity Ratio memiliki pengaruh signifikan terhadap Return on Equity. 
Inventory Turnover dan  Debt to Equity Ratio tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 
harga saham. Return on Equity memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. Sehingga 
didapat simpulan bahwa Inventory Turnover dan Debt to Equity Ratio tidak mempengaruhi 
harga saham secara langsung, akan tetapi dimediasi oleh Return on Equity sebagai variabel 
intervening. 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ada beberapa saran yang dapat diberikan sebagai 
berikut : 

1. Bagi investor atau calon investor harus lebih cermat dalam menggunakan analisis 
fundamental. Terlihat bahwa ternyata ITO dan DER dalam mempengaruhi harga 
saham harus melalui ROE seperti yang ditunjukkan oleh penelitian ini. 

2. Bagi pihak manajemen perusahaan harus lebih bijaksana dalam mengelola hutang 
dan perputaran persediaan. Beban hutang yang besar mengurangi profitabilitas 
yang berdampak dalam pemberian keuntungan berupa dividen bagi pemegang 
saham dan menjadi sinyal yang tidak baik bagi peningkatan harga saham di pasar 
sekunder. Pihak manajemen perusahaan juga harus memperhatikan perputaran 
persediaan, karena perputaran yang tinggi dan selaras dengan penjualan yang baik 
dalam meningkatkan profitabilitas dipandang menjadi indikator yang baik bagi 
para investor untuk berinvestasi. Mengingat bahwa hasil produksi dari industri 
farmasi memiliki kadaluarsa dan hingga saat ini belum memiliki penanganan yang 
yang baik terhadap produk tersebut. Rekomendasi yang diberikan pada penelitian 
ini adalah bahwa pihak manajemen perusahaan harus meningkatkan perputaran 
persediaan dan menurunkan tingkat hutang agar dapat meningkatkan harga saham. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya memasukkan variabel-variabel lainnya yang 
tidak digunakan dalam penelitian ini (misal : Current Ratio, Total Assets Turnover, 
Receivable Turnover, Debt to Assets Ratio, Net Profit Margin, Gross Profit 
margin, Return on Assets, Inflasi, suku bunga, nilai tukar rupiah) agar mendapatkan 
hasil yang lebih baik. 
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Abstract   
One of the key factor that PT Sido Muncul concerns about its Jamu Tolak Angin is the customer 
loyalty. The increase number of loyal customers can be considered as the success of the 
company’s product amidst the competition. This research is conducted to find out whether the 
product’s quality influences the customer loyalty through customer satisfaction and brand 
reputation of the PT Sido Muncul’s Jamu Tolak Angin brand.  

This research is conducted to retest the model proposed by Fred Selnes (1993), by using the 
Structural Equation Model (SEM). The sample of this research is 200 persons, collected by 
judgment sampling.  

The result of this research shows that customer loyalty is influenced by product quality, customer 
satisfaction, and brand reputation. Product quality influences customer loyalty through 
customer satisfaction and brand reputation. The model’s test of this research shows Chi-
Square=65.81 (P=0.00026), RMSEA=0.071, GFI=0.94, dan AGFI=0.90. Product quality 
influences customer loyalty through customer satisfaction and brand reputation by 0.26 and it 
influences customer loyalty through brand reputation by 0.46.  

This research shows that good quality product will lead to the increase of customer loyalty and 
brand reputation of the PT Sido Muncul’s Jamu Tolak Angin brand. Loyal customers are directly 
influenced by PT Sido Muncul’s Jamu brand, while customer satisfaction doesn’t directly 
influence customer loyalty. When choosing which jamu product to consume, the customers don’t 
necessarily choose the product based on the satisfaction of past use but on the brand reputation. 
Customers think that the jamu brand that has good reputation is suitable for continuous use. 
This is because customers view jamu as traditional medicine, so the selection should be based 
on those products who have reliable brand reputation. This result shows that the PT Sido 
Muncul’s Jamu Tolak Angin brand reputation that has been formed may strengthen the product 
quality’s influence on creating customer loyalty.  
  
Keywords : Product Quality, Customer Loyalty, Customer Satisfaction, Brand Reputation.  
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Latar Belakang  

Banyaknya produk perusahaan jamu yang menawarkan varians produk yang sama 
membuat persaingan semakin ketat. Suatu kewajaran jika perusahaan yang berada pada masa 
hyper competition seperti saat ini menyiapkan berbagai kegiatan untuk mempertahankan diri 
agar tetap dapat eksis di pasar. Sehingga setiap perusahaan melakukan kegiatan pemasarannya 
dengan sangat serius agar dapat memenangkan persaing tersebut. Salah satu faktor kunci yang 
menjadi perhatian PT. Sido Muncul dalam hal ini produk jamu tolak angin adalah loyalitas 
pelanggan.   
  Secara teori loyalitas pelanggan merupakan satu faktor yang dapat memberikan berbagai 
keuntungan bagi pemasar. Loyalitas ini merupakan perilaku pasca pembelian atau penggunaan 
produk. Bentuk dari loyalitas yang dapat terlihat secara empiris adalah pembelian ulang dan 
perekomendasian. Loyalitas konsumen terhadap suatu produk tidak serta merta akan timbul, 
terutama untuk jenis produk convinience. Maka dibutuhkan usaha untuk menbangun dan 
mempertahankan loyalitas tersebut.  
  Beberapa hal yang menjadi perhatian jamu tolak angin dalam membangun serta 
mempertahankan loyalitas konsumennya adalah kualitas dari produk jamu tolak angin, reputasi 
merek tolak angin dan kepuasan konsumen jamu tolak angin. Sejatinya hal-hal tersebut dapat 
meningkatkan loyalitas pada jamu tolak angin.   
  Penelitian ini mereplikasi penelitian Selnes(1993). Tujuannya adalah menguji kembali 
apakah model yang dikemukakan Selnes cukup relevan digunakan untuk mengukur Loyalitas 
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Perumusan Masalah  

Masalah dalam penelitian ini dirumusakan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai 
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1. Apakah kualitas produk berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen melalui kepuasan 

konsumen Jamu Tolak Angin PT. Sido Muncul?  
2. Apakah kualitas produk berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen melalui reputasi 

merek Jamu Tolak Angin PT. Sido Muncul?  
3. Apakah kualitas produk berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen melalui kepuasan 

konsumen dan reputasi merek Jamu Tolak Angin PT. Sido Muncul?  
  
Manfaat Penelitian  
  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembanganilmu, 
terutama pada bidang ilmu Manajemen Pemasaran. Model yang digunakan dalam penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan struktur yang memadai dalam mengukur pengaruh loyalitas 
konsumen untuk produk convinience, dan juga diharapkan bisa dipakai sebagai acuan untuk 
riset-riset mendatang.  
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  Di samping itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis 
bagi organisasi dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan meningkatkan loyalitas 
konsumen khususnya pada industri jamu. Selanjutnya akan diuraikan tentang telaah pustaka dan 
pengembangan hipotesis, metode penelitian, hasil dan pembahasan dan kesimpulan dan saran.  
  

TELAAH PUSTAKA, KERANGKA KONSEP, DAN HIPOTESIS 
  
Kualitas Produk  
  Kualitas merupakan totalitas fitur dan karakteristik yang yang mampu memuaskan 
kebutuhan, yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan, kualitas mencakup pula daya tahan 
produk, kehandalan, ketepatan, kemudahan operasi dan perbaikan, serta atributatribut nilai 
lainnya. Beberapa atribut itu dapat diukur secara obyektif. Dari sudut pandangan pemasaran, 
kualitas harus diukur sehubungan dengan persepsi kualitas para pembeli (Kotler dan Keller, 
2006; Ahyari, 1990; Assauri, 1998).  
  
Reputasi Merek  
  Reputasi merupakan penghargaan yang didapat oleh perusahaan karena adanya 
keunggulan–keunggulan yang ada pada perusahaan tersebut, seperti kemampuan yang dimiliki 
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Kepuasan Konsumen  
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penggunaan produk dalam waktu yang lama dan untuk masa yang akan datang, serta ukuran ini 
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beralih kepada penggunaan produk pesaing, apabila  produk pesaing tersebut didapati adanya 
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perubahan, baik menyangkut harga maupun atribut produk lainnya, (Oliver, 1999; Griffin, 2003; 
Pepper ddan Rogers, 2004).  

  
Kerangka Konsep  
  Loyalitas konsumen merupakan suatu sikap pasca pembelian. Hal ini tidak serta-merta 
timbul. Sebelum konsumen dapat loyal terhadap suatu produk, konsumen akan mengevaluasi 
terlebih dahulu bagaimana produk yang telah dikonsumsinya. Hal ini dilakukan oleh konsumen 
untuk melihat baik apakah kualitas produk yang telah dikonsumsinya. Kerangka konsep yang 
digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. berikut ini.  

  
Gambar 1 

Kerangka Konsep 
 

 
  

 
Sumber: Diolah penulis berdasarkan hasil penelitian Fred Selnes (1993).  

 
Jika produk yang dikonsumsinya berkualitas maka konsumen akan merasa puas terhadap produk 
tersebut dan bahkan secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan reputasi merek 
dari produk tersebut. Hasil dari kepuasan konsumen dapat berpengaruh langsung maupun tidak 
langsung terhadap loyalitas konsumen. Hal inilah yang dalam penelitian ini akan diungkap secara 
lebih dalam.   

  
Hipotesis Penelitian  
  Hipotesis penelitian yang dapat diajukan dalam penelitian ini berlandaskan pada model 
yang diajukan Selnes (1993). Adapun hipotesis tersebut adalah:  

H1: Kualitas produk berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen  
H2: Kualitas produk berpengaruh positif terhadap reputasi merek  
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H3: Kepuasan konsumen berpengaruh positif terhadap reputasi merek  
H4: Kepuasan konsumen berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen H5: 
Reputasi merek berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen  
 

  
METODE PENELITIAN 

 Sampel Penelitian  
  Konsumen Jamu Tolak Angin PT. Sido Muncul merupakan populasi yang tidak terhitung 
(infinite), sehingga sulit diketahui ukuran populasinya. Berdasarkan hal itu, maka pada penelitian 
ini menggunakan teknik pengambilan sampel teknik sampling tidak acak (nonprobability 
sampling) dengan cara purposive sampling (sampling dengan tujuan) yaitu dengan mengambil 
sampel secara tidak acak dari populasi konsumen Jamu Tolak Angin PT. Sido Muncul yang 
ditemui saat mengkonsumsi produk tersebut di kios jamu di daerah Jakarta Utara. Ukuran sampel 
yang ditetapkan sebanyak 200 responden, hal ini berdasarkan pendapat Hair yang menyatakan 
ukuran sampel yang sesuai antara 100 hingga 200 (Hair et.al., 1998). Untuk melakukan uji 
instrumen digunakan 30 responden.  

  
Instrumen Penelitian  
  Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan alat bantu yang berupa instrumen 
penelitian. Instrumen tersebut mencakup seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu (1) kualitas produk, (2) kepuasan konsumen, (3) reputasi merek dan (4) loyalitas konsumen. 
Semua instrumen tersebut dikembangkan oleh Fred Selnes dan dimodifikasi untuk disesuaikan 
dengan penelitian ini oleh peneliti. Untuk itu instrumen yang telah dimodifikasi harus diuji 
kembali validitas dan reliabilitasnya. Skala yang digunakan dalam instrumen penelitian ini 
adalah skala Likert, yang merupakan skala interval (Sekaran, 2006).  
  
Teknik Analisis Data  
  Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Untuk 
pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan teknik analisis struktural equation model 
(SEM) yang diolah dengan bantuan program Lisrel.  
 
  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Hasil Penelitian  
  Penelitian ini dilakukan di daerah Jakarta Utara khususnya daerah Tanjung Priok, Sunter, 
Warakas, dan Cilingcing. Alasan pemilihan daerah tersebut adalah daerah yang banyak memiliki 
depot-depot jamu. Selain itu, daerah tersebut merupakan daerah yang memiliki aktivitas cukup 
tinggi selama 24 jam, karena daerah tersebut termasuk daerah pelabuhan yang menyerap banyak 
tenaga kerja.   
  
Rentang usia terbanyak yang terambil menjadi responden dalam penelitian ini adalah 30 tahun 
hingga 45 tahun. Ini menunjukan bahwa rentang usia tersebut paling banyak ditemui pada saat 

 
 
 

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN         
[Vol. 20 No. 1 Agustus 2020] 

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 

185-190



 

 

pengambilan data. Hal tersebut dapat pula diakibatkan karena lokasi pengambilan data 
merupakan daerah pelabuhan yang banyak menggunakan tenaga kerja dengan rentang usia 30 
tahun hingga 45 tahun.  
  
Model SEM dan Pembahasan  
  Gambar 2 berikut ini merupakan hasil output dari standardized coeffisien yang dihasilkan 
dari data empiris untuk mengguji kembali model yang dikemukakan Selnes (1993). Sedangkan 
pada Gambar 3, merupakan uji t dari masing-masing standardized coefisien.  

Model pada penelitian ini memiliki goodness of fitdari model sebagai berikut: 
ChiSquare=65.81 (P=0.00026), RMSEA=0.071, GFI=0.94, dan AGFI=0.90. Dari nilai goodness 
of fit tersebut dapat dikatakan bahwa model ini fit dengan data.   
  
 Gambar 2 
Standardized Coeffisien 
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Gambar 3 
Standardized Coeffisien  
  

  
   

Kualitas produk dari Jamu Tolak Angin PT Sido Muncul dinilai baik oleh konsumen. Hal 
ini terlihat dari pengaruh langsung yang diberikan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen 
sudah termasuk kuat. Kualitas produk dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk 
meningkatkan kepuasan konsumen Jamu Tolak Angin PT. Sido Muncul. Kepuasan konsumen 
merupakan suatu evaluasi paska pembelian yaitu dengan membandingkan harapan konsumen 
dengan kenyataan yang diterimanya. Untuk selalu menjaga kepuasan konsumen maka Jamu 
Tolak Angin PT Sido Muncul harus dapat mengetahui hal-hal yang menjadi harapan dari 
konsumen.  
  Kualitas produk Jamu Tolak Angin PT. Sido Muncul yang baik ternyata meningkatkan 
reputasi dari merek. Ini merupakan salah satu kunci keberhasilan dari suatu produk yang 
memiliki merek. Reputasi merek yang baik akan secara otomatis berada di benak konsumen. Ini 
akan membawa dampak positif bagi meningkatnya profit jangka panjang bagi Jamu Tolak Angin 
PT. Sido Muncul.  
  Kepuasan konsumen akan meningkatkan reputasi merek secara positif. Konsumen yang 
puas akan melakukan beberapa kegiatan seperti merekomendasikan produk terhadap kerabat, 
teman atau khalayak lainnya. Ini merupakan dampak langsung yang dapat dirasakan jika 
konsumen terpuaskan. Peningkatan reputasi merek ini diharapkan berlangsung secara terus-
menerus, untuk itu Jamu Tolak Angin PT. Sido Muncul harus dapat mempertahankan bahkan 
meningkatkan kepuasan konsumennya.  
  Pada penelitian ini kepuasan konsumen tidak secara langsung mengakibatkan konsumen 
loyal. Hal ini dapat diakibatkan karena produk Jamu Tolak Angin PT. Sido Muncul tergolong 
pada convenience good, sehingga konsumen dapat mudah beralih ke produk sejenis dengan 
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merek lainnya. Karakteristik convenience good dapat mengakibatkan kepuasan konsumen tidak 
secara langsung mempengaruhi loyalitas konsumen. Jamu Tolak Angin PT. Sido Muncul dapat 
memanfaatkan kepuasan konsumen ini sebagai titik tolak untuk menciptakan konsumen yang 
loyal meski melalui variabel lain sebagai intervening.  
  Reputasi merek yang baik akan mendorong konsumen untuk menjadi loyal terhadap 
produk Jamu Tolak Angin PT. Sido Muncul. Hal ini disebabkan reputasi merek yang baik 
merupakan hasil dari kualitas produk yang baik dan kepuasan konsumen yang tinggi, sehingga 
reputasi merek yang baik akan berdampak langsung terhadapa loyalitas konsumen Jamu Tolak 
Angin PT. Sido Muncul.  
  Kualitas produk yang baik secara langsung dapat meningkatkan kepuasan konsumen, 
namun di sisi lain kualitas produk yang baik dapat pula meningkatkan reputasi merek setelah 
konsumen tersebut puas. Hal ini merupakan suatu konseksuensi yang logis ketika konsumen 
yang puas karena mengkonsumsi produk dengan kualitas baik akan melakukan 
perekomendasian. Dari uji hipotesis ini dapat diketahui bahwa kualitas produk yang baik akan 
memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap reputasi merek Jamu 
Tolak Angin PT. Sido Muncul.  
  Kualitas produk yang baik akan meningkatkan kepuasan konsumen, namun kepuasan 
konsumen yang tinggi tidak serta-merta mengakibatkan konsumen menjadi loyal. Pada 
pengujian hipotesis keempat di atas telah dijabarkan bahwa Jamu Tolak Angin PT. Sido Muncul 
tergolong convenience good sehingga konsumen dapat mudah berpindah dari satu merek ke 
merek lain.  
  Kualitas produk Jamu Tolak Angin PT. Sido Muncul berpengaruh terhadap loyalitas 
konsumen melalui reputasi merek. Pengaruh ini terjadi karena konsumen akan semakin loyal 
jika mengetahui produk yang dikonsumsinya memiliki kualitas yang baik dan reputasi merek 
yang baik. Agar konsumen tetap loyal terhadap produk Jamu Tolak Angin PT. Sido Muncul, 
produsen sebaiknya memperhatikan kualitas produk dan reputasi mereknya benak stakeholder 
saat ini.  
  Kepuasan konsumen yang merupakan evaluasi paska konsumsi berpengaruh secara tidak 
langsung terhadap loyalitas konsumen melalui reputasi merek. Dalam model yang dimodifikasi, 
konsumen yang puas akan menjadi loyal setelah mengetahui bahwa Jamu Tolak Angin PT. Sido 
Muncul memiliki reputasi merek yang baik. Banyaknya produk jamu sejenis dapat 
mengakibatkan konsumen berpindah terhadap merek lain. Untuk itu reputasi merek yang baik 
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kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Struktur persamaan yang kedua, kualitas 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan 
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Saran 
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KETERBATASAN PENELITIAN 

  Penulis menyadari bahwa pada penelitian ini sarat dengan keterbatasan. Keterbatasan itu 
menyangkut beberapa hal seperti konsep, metodologi dan teknis penelitian. Keterbatasan secara 
konseptual pada penelitian ini terletak pada pengujian model yang masih sederhana.   
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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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  Keterbasan berikutnya adalah penggunaan pendekatan metode kuantitatif pada penelitian 
ini. Penggunakan alat statistik untuk menganalisis variabel-variabel yang bersifat kualitatif yang 
dikuantifikasikan maka hasil dari penelitian ini akan sarat dengan kelemahan. Pendekatan 
metode ini tidak dapat menggali informasi secara mendalam untuk tiap variabel yang diteliti. 
Terkadang teknik statistik menggunakan banyak penyederhanaan sehingga dapat mengakibatkan 
kurangnya ketelitian dalam penelitian ini.   
  Adanya keterbatasan dalam penelitian ini, diharapkan pada penelitian berikutnya agar 
dapat dikembangkan lagi penggunaan konsep, metodologi dan teknis pelaksanaan penelitian 
secara lebih baik agar penelitian yang dihasilkan lebih berdaya guna.  
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Keterangan : 
1. Nilai koefisien jalur -0,401 menunjukkan besarnya pengaruh langsung dari 

variabel struktur modal (DER) terhadap kebijakan dividen sebesar 40,1% 
dengan asumsi variabel lain nol atau konstan. Nilai t hitung sebesar -2,882 
dengan signifikan 0,007 pada taraf signifikan α = 0,05, menunjukkan 
bahwa ada pengaruh yang signifikan dari variabel struktur modal (DER) 
terhadap kebijakan dividen (DPR) karena 0,007 < 0,05. 

2. Nilai koefisien jalur 0,348 menunjukkan besarnya pengaruh langsung dari 
variabel nilai perusahaan (PER) terhadap kebijakan dividen sebesar 34,8% 
dengan asumsi variabel lain nol atau konstan. Nilai t hitung sebesar 2,501 
dengan signifikan 0,017 pada taraf signifikan α = 0,05, menunjukkan 
bahwa ada pengaruh yang signifikan dari variabel nilai perusahaan (PER) 
terhadap kebijakan dividen (DPR) karena 0,017 < 0,05. 

3. Nilai 0,846 menunjukkan besarnya koefisien jalur bagi variabel lain di luar 
penelitian yang mempengaruhi kebijakan dividen. 

Sub-struktural 2  

     Gambar 5 
Analisis Jalur Sub-struktural 2 

 

  

   

  

Sumber : Sarjono dan Julianita (2011) 

Persamaan Sub-struktural 2 
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Uji Normalitas Sub-struktural 2 

 Uji normalitas data dengan menggunakan uji statistic non-parametrik 
kolmogorov-smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis: 
Ho : Data residual berdistribusi normal. 
Ha : Data residual tidak berdistribusi normal. 
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mengumumkan laporan keuangan juga dimaksudkan agar informasi mengenai kinerja keuangan 
perusahaan yang go public juga tersedia bagi masyarakat. Dalam menilai atau mengukur sukses 
atau tidaknya suatu pengelolaan usaha dapat dilihat dari besarnya laba atau pendapatan yang 
diperoleh perusahaan untuk memperkecil risiko yang ada dalam pengambilan  keputusan 
investasi. Oleh sebab itu, dalam melakukan investasi seorang investor harus memperhatikan 
kondisi perusahaan. Kondisi perusahaan bisa meliputi gambar laporan keuangan dan kondisi 
teknikal seperti gambar atau grafik kondisi perkembangan harga saham. 
 Sebelum melakukan investasi atau penanaman dana pada sebuah perusahaan, calon 
investor perlu melakukan analisis laporan keuangan untuk melihat seberapa besar prospek usaha 
perusahaan tersebut. Laporan tahunan emiten merupakan sumber informasi penting tentang 
kinerja dan prospek perusahaan yang dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan 
dalam pengambilan keputusan investasi, hal ini ditetapkan dalam keputusan Ketua Badan 
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nomor : KEP-413/BL/2012. 
  Analisis rasio merupakan bagian dari analisis keuangan. Analisis rasio adalah analisis 
yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang ada pada laporan keuangan 
dalam bentuk rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ini dapat mengungkapkan hubungan yang 
penting antar perkiraan laporan keuangan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi 
keuangan dan kinerja perusahaan (Hery, 2016 : 139). 
  Rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset 
perusahaan dibiayai dengan utang. Dengan kata lain, rasio leverage merupakan rasio yang 
digunakan untuk mengukur struktur atau seberapa besar beban utang yang harus ditanggung 
perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Dalam arti luas, rasio leverage digunakan untuk 
mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban 
jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang (Hery, 2016:162). Rasio leverage 
diproyeksikan menggunakan Debt to Equity Ratio berfungsi untuk menunjukkan persentase 
Ekuitas perusahaan yang didukung oleh pendanaan utang (John dan James, 2012 : 170).  

Rasio nilai pasar merupakan rasio yang digunakan untuk mengestimasi nilai intrinsik 
perusahaan (nilai saham) salah satunya adalah Price Earning Ratio (PER) dan Dividend Payout 
Ratio (DPR). Rasio harga terhadap laba (Price Earning Ratio), merupakan rasio yang 
menunjukkan hasil perbandingan antara harga pasar per lembar saham dengan laba per lembar 
saham. Dengan mengetahui besaran PER tersebut, calon investor potensial dapat mengetahui 
apakah harga sebuah saham tergolong wajar atau tidak (secara nyata) sesuai kondisi saat ini dan 
bukannya berdasarkan pada perkiraan di masa mendatang (Hery, 2015 : 144). 
 Rasio pembayaran Dividen (Dividen Payout Ratio), merupakan rasio yang menunjukkan 
hasil perbandingan antara dividen tunai per lembar saham dengan laba per lembar saham. Rasio 
ini menggambarkan jumlah laba dari setiap lembar saham yang dialokasikan dalam bentuk 
dividen. Sama halnya dengan dividen yield, rasio ini juga dapat digunakan sebagai salah satu 
proksi (pendekatan) dalam menetapkan kebijakan dividen, yaitu suatu pengambilan keputusan 
oleh emiten mengenai besarnya dividen tunai yang akan dibagikan kepada para pemegang saham 
(Hery, 2015 : 145). 
 Harga Saham adalah harga suatu saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang 
ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang 
bersangkutan di pasar modal (Hartono, 2008:167). 
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Pembatasan Masalah 
 Penelitian ini hanya terbatas pada variabel independen meliputi struktur modal yang 
diwakili oleh Debt to Equity Ratio (DER), nilai perusahaan yang diwakili oleh Price Earning 
Ratio (PER), Dividend Payout Ratio (DPR) sebagai variabel intervening dan Harga Saham 
sebagai variabel dependen.  
 
Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini dilakukan 
perhitungan rasio-rasio keuangan untuk mengetahui apakah struktur moadal dan nilai 
perusahaan memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap harga saham, dan apakah 
kebijakan dividen sebagai variabel intervening mampu memediasi variabel independen dalam 
mempengaruhi variabel dependen. 
 

  LANDASAN TEORI 
 

Teori Agensi (Agency Theory) 
 Bagi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, seringkali terjadi pemisahan antara 
pengelola perusahaan (agent) dengan pemillik perusahaan (principal). Untuk perusahaan 
perseroan terbatas, tanggung jawab pemilik hanya sebatas modal yang disetorkan. Apabila 
perusahaan mengalami kebangkrutan, maka modal sendiri (ekuitas) yang telah disetorkan oleh 
pemilik perusahaan perusahaan mungkin sekali akan hilang, tetapi kekayaan pribadi pemilik 
tidak akan diikutseratakan untuk menutup kerugian tersebut. Dengan demikian memungkinkan 
munculnya masalah-masalah keagenan (Husnan dan Eny, 2016:10). 
 Jensen dan Meckling adalah orang pertama yang mengembangkan teori komprehensif 
mengenai perusahaan dalam situasi agensi (agency). Mereka menunjukkan principal, dalam hal 
ini para pemegang saham dapat meyakinkan diri mereka sendiri bahwa para agent (pihak 
manajemen) akan membuat keputusan yang optimal hanya jika diberikan insentif yang tepat 
serta hanya jika para agent diawasi. Insentif dapat meliputi opsi saham, bonus dan penghasilan 
tambahan (kenyamanan seperti mobil) dan seluruh hal ini harus dihubungkan dengan seberapa 
dekat keputusan pihak manajemen dengan kepentingan para pemegang saham (Horne dan John, 
2016:6).  
 
Teori Signaling (Signaling Theory) 
 Signaling merupakan kegiatan pendanaan manajer yang dipercaya dapat mereferensikan 
nilai saham perusahaan. Pada umumnya pendanaan dengan utang dianggap sebagai signal positif 
sehingga manajer percaya bahwa saham undervalued. 
 Teori ini dikembangkan oleh Ross pada tahun 1979. Ross menyarankan perusahaan 
dengan leverage yang besar dapat digunakan manajer sebagai signal yang optimis akan masa 
depan perusahaan. Teori signaling ini muncul karena adanya permasalahan asimetris informasi 
(Mia Lasmi Wardiah, 2017:128). 
 Myers dan Majluf pada tahun 1984 juga membuat model signaling yang merupakan 
kombinasi dari keputusan investasi dan keputusan penadanaan. Manajer yang lebih baik dari 
siapa pun diasumsikan mengetahui nilai “sebenarnya” perusahaan pada masa depan. Manajer 
juga diasumsikan bertindak sesuai dengan kepentingan dan pemegang saham lama, yaitu orang 
yang memiliki saham di perusahaan ketika keputusan diambil (Mia Lasmi Wardiah, 2017:129). 
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Teori Struktur Modal 
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Struktur Modal 
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Kebijakan Dividen.  
Kebijakan dividen merupakan suatu keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan 

akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba 
ditahan untuk pembiayaan investasi pada masa yang akan datang (Mia Lasmi Wardiah, 
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Harga Saham. 
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METODE PENELITIAN 
 
Kerangka Pemikiran. 
Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang 
akan diteliti. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting 
(Sugiyono, 2017:60). 

   
Kerangka Pemikiran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengembangan Hipotesis. 
Pengaruh Struktur Modal terhadap Kebijakan Dividen. 

Struktur Modal merupakan perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan 
modal sendiri. Modal asing dalam hal ini adalah hutang jangka panjang maupun jangka pendek. 

PER 

DER 

Kebijakan Dividen Harga Saham 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

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

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 
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Sedangkan modal sendiri terbagi atas laba ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan 
(Luthfia Nur Arifah Kusumaningrum, 2017). Tujuan manajemen struktur modal adalah 
memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya 
yang akan memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri.Hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Luthfia Nur Arifah Kusumaningrum (2017) menunjukkan bahwa variabel struktur modal 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham di Bursa Efek Indonesia. 
Pengaruh Nilai Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen. 

Nilai perusahaan adalah nilai jual sebuah perusahaan sebagai suatu bisnis yang sedang 
beroperasi. Adanya kelebihan nilai jual diatas nilai likuidasi adalah nilai dari organisasi 
manajemen yang menjalankan perusahaan itu (Ni Luh Putu Rassari Gayatri, 2013).Hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Rassari Gayatri (2013) menunjukkan bahwa variabel 
nilai perusahaan terhadap kebijakan dividen berpengaruh secara signifikan. 
 
Pengaruh Struktur Modal Terhadap Harga Saham 
 Struktur modal merupakan bagaimana penggunaaan pendanaan perusahaan dari struktur 
modal yang dimiliki oleh perusahaan yang berasal dari hutang jangka panjang dan modal yang 
berasal dari ekuitas. Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang mengoptimalkan 
keseimbangan antara risiko dan pengembalian sehingga memaksimumkan harga saham 
(Indrian Trifena Suriadi, 2019). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Indrian Trifena Suriadi 
(2019) menunjukkan bahwa variabel struktur modal terhadap harga saham berpengaruh secara 
signifikan. 
 
Pengaruh Nilai Perusahaan Terhadap Harga Saham.  

Nilai Perusahaan adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Prospek perusahaan 
yang tinggi menyebabkan pasar akan semakin percaya dengan prospek perusahaan ke depannya. 
Prospek perusahaan yang tinggi maka tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan juga 
tinggi. Hal ini menyebabkan permintaan terhadap saham semakin banyak sehingga saham 
menjadi tinggi (Indrian Trifena Suriadi, 2019).Hasil penelitian yang dilakukan oleh Indrian 
Trifena Suriadi (2019) menunjukkan bahwa variabel struktur modal terhadap harga saham 
berpengaruh secara signifikan. 
 
Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Harga Saham  

Kebijakan dividen merupakan keputusan perusahaan yang berkaitan dengan proporsi 
penggunaan laba untuk dibagikan kepada pemegang saham alam bentuk dividen atau laba 
ditahan untuk pembiayaan investasi di masa mendatang. Besaran dividen yang dibagikan kepada 
pemegang saham secara stabil atau meningkat akan meningkatkan kepercayaan investor karena 
hal tersebut secara tidak langsung memberikan informasi kepada para investor bahwa 
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba semakin meningkat (Sri Layla Wahyu Istanti, 
2013).Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Layla Wahyu Istanti  (2013) menunjukkan bahwa 
variabel struktur modal terhadap harga saham berpengaruh secara signifikan. 

 
Sampel 

Menurut Sugiyono (2014:149), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 
dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan 
menggunakan metode non probability sampling, yaitu Teknik pengambilan sampel yang tidak 

PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN NILAI PERUSAHAAN ( AIDHA AZHARI, TITIS TILAM SARI)
192-210



 
 
 

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN         
[Vol. 20 No. 1 Agustus 2020] 

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 

191-210

17 
 

4. Koefisien nilai perusahaan terhadap harga saham adalah 0,457 
5. Koefisien kebijakan dividen terhadap harga saham adalah 0,410 
6.  
7.  

 
Gambar 8 

Koefisien Analisis Jalur 
 

 -0,426   

    

 -0,401 0,410 

 0,348 

 

 0,457 

Sumber : Data diolah. 

Interpretasi : 

1. Pengaruh dari struktur modal ke harga saham  
a) Pengaruh langsung = -0,426 
b) Pengaruh tidak langsung (melalui kebijakan dividen) = -0,401 x 0,410 = 

0,164411 
Total pengaruh = -0,426 + -0,16411 = -0,59041 

2. Pengaruh nilai perusahaan ke harga saham  
a) Pengaruh langsung = 0,457 
b) Pengaruh tidak langsung (melalui kebijakan dividen) = 0,348 x 0,410 = 

0,14268 
Total pengaruh = 0,59968 

3. Pengaruh kebijakan dividen ke harga saham 
Pengaruh langsung = 0,410 

 
Tabel 11 

Koefisien Analisis Jalur 
 

Variabel Koefisien 
Jalur 

Pengaruh  
Langsung Tidak 

Langsung 
Total Daya/ 

pengaruh 

SM 
terhadap 
KD 

-0,401 -0,401   -0,401 Kuat 

NP 
terhadap 

0,348 0,348   0,348 Kuat 

STRUKTUR 
MODAL (DER) 

X1 

NILAI 
PERUSAHAAN 

(PER) 
X2 

KEBIJAKAN 
DIVIDEN (DPR) 

Y 

HARGA 
SAHAM  

Z 



 
 

Tabel 1  
Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
STRUKTUR 

MODAL 
NILAI 

PERUSAHAAN 
KEBIJAKAN 

DIVIDEN 
N 40 40 40 
Normal Parametersa,b Mean 10,1513 4,6433 ,5640 

Std. Deviation 2,99270 1,10914 ,23325 
Most Extreme Differences Absolute ,091 ,124 ,095 

Positive ,091 ,080 ,062 
Negative -,086 -,124 -,095 

Test Statistic ,091 ,124 ,095 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d ,126c ,200c,d 
a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber : Data dari BEI diolah 
Pada tabel 1  di atas nilai signifikansi tiap variabel diatas 0,05, sehingga data residual terdistribusi 
normal, Ho diterima. 
 
Uji Multikolinearitas Sub-struktural 1 

Uji Multikolinearitas dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Nilai 
cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance ≤ 
0.10 atau nilai VIF ≥ 10. Hasil uji multikolinearitas dengan menggunakan SPSS 23 seperti tabel 
dibawah ini : 

 
Tabel 2 :Uji Multikolinearitas  

 Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 

 1 
   
STRUKTUR MODAL 1,000 1,000 
NILAI PERUSAHAAN 1,000 1,000 

 a. Dependent Variable: KEBIJAKAN DIVIDEN 
    Sumber : Data dari BEI diolah  
  
 Pada tabel 2 di atas, nilai tolerance tiap-tiap variabel di atas 0.10 (tolerance ≥ 0.10) 
dan nilai VIFnya dibawah 10 (VIF ≤ 10) hal tersebut menandakan bahwa model terbebas dari 
multikolinearitas. 
 
Uji Heteroskedastistas Sub-struktural 1 

Uji heteroskedastistas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat pola 
pada grafik scatterplot, dengan analisa sebagai berikut : 
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1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur 
(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 
heteroskedastisitas. 

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

     Gambar 4 
Uji Heteroskedastisitas 

 
 Berdasarkan grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak baik di 
atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak 
terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. 
 
Uji Autokorelasi.  
 Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dalam suatu model dapat digunakan 
ukuran nilai Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson (DW test) ini hanya digunakan untuk 
autokorelasi tingkat satu (first order autocorelation) dan mensyaratkan adanya intercept 
(konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel independen. 
 

Tabel 3 
Uji Autokorelasi 

   b. Dependent Variable: KEBIJAKAN DIVIDEN 
 

  
 
 Pada tabel 3 nilai Durbin-Watson dari model regresi sebesar 1,995, karena nilai tersebut 
berada diantara -2 sampai 2 yang berarti tidak ada korelasi, maka uji autokorelasi terpenuhi. 
 
 
 
 
 

Model Durbin-Watson 
 1 1,995 
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Keterangan : 
1. Nilai koefisien jalur -0,401 menunjukkan besarnya pengaruh langsung dari 

variabel struktur modal (DER) terhadap kebijakan dividen sebesar 40,1% 
dengan asumsi variabel lain nol atau konstan. Nilai t hitung sebesar -2,882 
dengan signifikan 0,007 pada taraf signifikan α = 0,05, menunjukkan 
bahwa ada pengaruh yang signifikan dari variabel struktur modal (DER) 
terhadap kebijakan dividen (DPR) karena 0,007 < 0,05. 

2. Nilai koefisien jalur 0,348 menunjukkan besarnya pengaruh langsung dari 
variabel nilai perusahaan (PER) terhadap kebijakan dividen sebesar 34,8% 
dengan asumsi variabel lain nol atau konstan. Nilai t hitung sebesar 2,501 
dengan signifikan 0,017 pada taraf signifikan α = 0,05, menunjukkan 
bahwa ada pengaruh yang signifikan dari variabel nilai perusahaan (PER) 
terhadap kebijakan dividen (DPR) karena 0,017 < 0,05. 

3. Nilai 0,846 menunjukkan besarnya koefisien jalur bagi variabel lain di luar 
penelitian yang mempengaruhi kebijakan dividen. 

Sub-struktural 2  

     Gambar 5 
Analisis Jalur Sub-struktural 2 

 

  

   

  

Sumber : Sarjono dan Julianita (2011) 

Persamaan Sub-struktural 2 

+  

 

Uji Normalitas Sub-struktural 2 

 Uji normalitas data dengan menggunakan uji statistic non-parametrik 
kolmogorov-smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis: 
Ho : Data residual berdistribusi normal. 
Ha : Data residual tidak berdistribusi normal. 
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Tabel 6 
Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov (K-S)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Data dari BEI diolah 
 
Pada tabel di atas nilai signifikansi variabel struktur modal, nilai perusahaan, kebijakan dividen 
dan harga saham di atas 0,05, sehingga data terdistribusi normal, Ho diterima.  
 
Uji Multikolinearitas Sub-struktural 2 

Uji multikolinearitas dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Nilai 
cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance  
≤  0,10 atau nilai VIF ≥ 10. Hasil uji multikolinearitas dengan menggunakan SPSS 23 seperti 
tabel di bawah ini : 

 
Tabel 7 

Uji Multikolinearitas  
 

Coefficientsa 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
 1    

STRUKTUR MODAL ,937 1,067 
NILAI PERUSAHAAN ,994 1,006 
KEBIJAKAN DIVIDEN ,938 1,066 

a. Dependent Variable: HARGA SAHAM 
Sumber : Data dari BEI diolah. 
 

Pada tabel di atas, nilai tolerance variabel srtuktur modal, nilai perusahaan, dan kebijakan 
dividen di atas 0,10 (tolerance ≥ 0,10) dan nilai VIFnya di bawah 10 (VIF ≤ 10) hal tersebut 
menandakan bahwa model terbebas dari multikolinearitas. 
 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
STRUKTUR 

MODAL 
NILAI 

PERUSAHAAN 
KEBIJAKAN 

DIVIDEN 
HARGA 
SAHAM 

N 40 40 40 40 
Normal Parametersa,b Mean 10,1513 4,6433 ,5640 95,6555 

Std. 
Deviation 2,99270 1,10914 ,23325 129,63025 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,091 ,124 ,095 ,310 
Positive ,091 ,080 ,062 ,310 
Negative -,086 -,124 -,095 -,257 

Test Statistic ,091 ,124 ,095 ,310 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d ,126c ,200c,d ,095c 
a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Uji Heteroskedastisitas  
  Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat 
pola pada grafik scatterplot, dengan analisa sebagai berikut : 
1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur 

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

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

Gambar 6 
Uji Heteroskedastisitas 

 

 
 Sumber : Data dari BEI diolah 
 
 Berdasarkan grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak. Hal 
tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. 
 
Uji Autokorelasi  
 Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dalam suatu model dapat digunakan ukuran 
nilai Durbin-Watson (DW test) ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order 
autocorelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak 
ada variabel lag di antara variabel independen. 
 

Tabel 8 
Uji Autokorelasi  

 
Model Durbin-Watson 
 1 1,709 

 b. Dependent Variable: HARGA SAHAM 
 Sumber : Data dari BEI diolah. 
 
 Pada tabel nilai Durbin-Watson dari model regresi sebesar 1,709, karena nilai tersebut 
diantara -2 sampai 2 yang berarti tidak ada korelasi, maka uji autokorelasi terpenuhi. 
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Hasil perhitungan sub-struktur 2  
 

Tabel 9 
Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 ,714a ,510 ,470 2,57806 

a. Predictors: (Constant), KEBIJAKAN DIVIDEN, NILAI PERUSAHAAN, STRUKTUR MODAL 
b. Dependent Variable: HARGA SAHAM 
Sumber : Data dari BEI diolah. 
 

Keterangan : 
1. R Square  merupakan koefisien determinasi. Besarnya R2 adalah 0,510 = 51%, artinya 

besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 51%, 
sedangkan sisanya 49% dipengaruhi oleh variabel lain. 

2. Besarnya koefisien jalur bagi variabel lain di luar penelitian yang mempengaruhi dapat 
dihitung dengan rumus sebagai berikut (sarjono dan julianita, 2011:148) : 
 

 
 

00 
 

Tabel 10 
Koefisien Sub-struktural 2 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 8,594 1,560  5,510 ,000 

STRUKTUR MODAL -,568 ,161 -,426 -3,540 ,001 
NILAI PERUSAHAAN ,179 ,046 ,457 3,908 ,000 
KEBIJAKAN DIVIDEN 6,116 1,796 ,410 3,405 ,002 

a. Dependent Variable: HARGA SAHAM 
Sumber : Data dari BEI diolah  
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Pembahasan Hipotesis Berdasarkan Model Analisis Jalur  
1. H1 : Struktur Modal berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen 
 Hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini adalah struktur modal berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen. Dari hasil penelitian diperoleh nilai koefisien sebesar -0,401 
dengan t hitung = -2,882 dan nilai signifikan sebesar 0,007 artinya nilai signifikan lebih 
kecil dari α = 0,05 (sig 0,007 < 0,050) dapat dinyatakan bahwa struktur modal 
berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Maka hipotesis pertama dapat diterima. 

2. H2: Nilai Perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen 
  Hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini adalah nilai perusahaan terhadap 

kebijakan dividen. Dari hasil penelitian diperoleh nilai koefisien sebesar 0,348 dengan t 
hitung = 2,501 dan nilai signifikan sebesar 0,017 artinya nilai signifikan lebih kecil dari 
α = 0,05 (sig 0,017 < 0,050) dapat dinyatakan bahwa nilai perusahaan berpengaruh 
terhadap kebijakan dividen. Maka hipotesis kedua dapat diterima.  

3. H3 : Struktur Modal terhadap Harga Saham 
  Hipotesis keempat yang diajukan pada penelitian ini adalah struktur modal berpengaruh 

terhadap harga saham. Dari hasil penelitian diperoleh nilai koefisien sebesar -0,426 
dengan t hitung = -3,540 dan nilai signifikan sebesar 0,001 artinya nilai signifikan lebih 
kecil dari α = 0,05 (sig 0,001 < 0,050) dapat dinyatakan bahwa struktur modal 
berpengaruh terhadap harga saham dapat diterima.  

4. H4 : Nilai Perusahaan terhadap Harga Saham  
  Hipotesis kelima yang diajukan pada penelitian ini adalah nilai perusahaan berpengaruh 

terhadap harga saham. Dari hasil penelitian diperoleh nilai koefisien sebesar 0,457 
dengan t hitung = 3,908 dan nilai signifikan sebesar 0,000 artinya nilai signifikan lebih 
kecil dari α = 0,05 (sig 0,000 < 0,050) dapat dinyatakan bahwa nilai perusahaan 
berpengaruh terhadap harga saham dapat diterima.  

5. H5 : Kebijakan Dividen terhadap Harga Saham  
  Hipotesis keenam yang diajukan pada penelitian ini adalah kebijakan dividen 

berpengaruh terhadap harga saham. Dari hasil penelitian diperoleh nilai koefisien sebesar 
0,410 dengan t hitung = 3,405 dan nilai signifikan sebesar 0,002 artinya nilai signifikan 
lebih kecil dari α = 0,05 (sig 0,002 < 0,050) dapat dinyatakan bahwa kebijakan dividen 
berpengaruh terhadap harga saham dapat diterima 

 
Memaknai dan Pembahasan Analisis Jalur (Path Analysis) 

Hasil perhitungan koefisien jalur sub-struktural 1 dan sub-struktural 2 adalah sebagai 
berikut : 
1. Koefisien jalur struktur modal terhadap kebijakan dividen adalah -0,401 
2. Koefisien jalur nilai perusahaan terhadap kebijakan dividen adalah 0,348 
3. Koefisien struktur modal terhadap harga saham adalah -0,426 
4. Koefisien nilai perusahaan terhadap harga saham adalah 0,457 
5. Koefisien kebijakan dividen terhadap harga saham adalah 0,410 
6.  
7.  
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4. Koefisien nilai perusahaan terhadap harga saham adalah 0,457 
5. Koefisien kebijakan dividen terhadap harga saham adalah 0,410 
6.  
7.  

 
Gambar 8 

Koefisien Analisis Jalur 
 

 -0,426   

    

 -0,401 0,410 

 0,348 

 

 0,457 

Sumber : Data diolah. 

Interpretasi : 

1. Pengaruh dari struktur modal ke harga saham  
a) Pengaruh langsung = -0,426 
b) Pengaruh tidak langsung (melalui kebijakan dividen) = -0,401 x 0,410 = 

0,164411 
Total pengaruh = -0,426 + -0,16411 = -0,59041 

2. Pengaruh nilai perusahaan ke harga saham  
a) Pengaruh langsung = 0,457 
b) Pengaruh tidak langsung (melalui kebijakan dividen) = 0,348 x 0,410 = 

0,14268 
Total pengaruh = 0,59968 

3. Pengaruh kebijakan dividen ke harga saham 
Pengaruh langsung = 0,410 

 
Tabel 11 

Koefisien Analisis Jalur 
 

Variabel Koefisien 
Jalur 

Pengaruh  
Langsung Tidak 

Langsung 
Total Daya/ 

pengaruh 

SM 
terhadap 
KD 

-0,401 -0,401   -0,401 Kuat 

NP 
terhadap 

0,348 0,348   0,348 Kuat 

STRUKTUR 
MODAL (DER) 

X1 

NILAI 
PERUSAHAAN 

(PER) 
X2 

KEBIJAKAN 
DIVIDEN (DPR) 

Y 

HARGA 
SAHAM  

Z 



 
 

NP 
terhadap 
HS 

0,457 0,457 0,348 x 0,410 
= 0,14268 

0,59968 Kuat 

KD 
terhadap 
HS 

0,410 0,410   0,410 Kuat 

 0,846 0,846   0,846 Kuat 

 0,700 0,700   0,700 Kuat 

 
Berdasarkan perhitungan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Struktur modal memiliki pengaruh langsung terhadap kebijakan dividen, dilihat dari hasil 

perhitungan bahwa pengaruh langsung sebesar -0,401 yang berarti struktur modal 
memiliki pengaruh yang kuat terhadap kebijakan dividen. 

2. Nilai perusahaan memiliki pengaruh langsung terhadap kebijakan dividen, dilihat dari 
hasil perhitungan bahwa pengaruh langsung sebesar 0,348 yang berarti nilai perusahaan 
memiliki pengaruh yang kuat terhadap kebijakan dividen. 

3. Struktur modal memiliki pengaruh langsung terhadap harga saham, dilihat dari hasil 
perhitungan bahwa pengaruh langsung sebesar -0,426 lebih kecil dari pengaruh tidak 
langsung sebesar -0,164 (-0,426 < -0,164) dengan total sebesar -0,59041 yg berarti 
struktur modal memiliki pengaruh yang kuat terhadap harga saham 

4. Nilai perusahaan memiliki pengaruh langsung terhadap harga saham, dilihat dari hasil 
perhitungan bahwa pengaruh langsung sebesar 0,457 lebih kecil dari pengaruh tidak 
langsung sebesar 0,14268 (0,457 > 0,14268 dengan total sebesar 0,59968 yg berarti nilai 
perusahaan memiliki pengaruh yang kuat terhadap harga saham. 

5. Kebijakan dividen memiliki pengaruh langsung terhadap harga saham, dilihat dari hasil 
perhitungan bahwa pengaruh langsung sebesar 0,410 yang berarti kebijakan dividen 
memiliki pengaruh yang kuat terhadap harga saham. 

6. Faktor lain yang mempengaruhi kebijakan dividen sebesar 0,846 yang berarti memiliki 
pengaruh yang kuat. 

7. Faktor lain yang mempengaruhi harga saham sebesar 0,700 yang berarti memiliki 
pengaruh yang kuat. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

  
Kesimpulan 
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap perusahaan sektor food and beverage 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013 – 2017 dapat disimpulkan sebagai 
berikut : Struktur modal dan Nilai perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan 
dividen. .Struktur modal, Nilai perusahaan dan Kebijakan dividen memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap harga saham. Struktur modal memiliki pengaruh langsung terhadap harga 
saham yang lebih kecil daripada dimediasi oleh Kebijkan dividen (-0,426 < -0,164). Sehingga 
Kebijakn dividen mampu memediasi pengaruh antara Struktur modal terhadap harga saham. 
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Sedangkan Nilai perusahaan memiliki pengaruh langsung terhadap harga saham yang lebih besar 
daripada melalui mediasi Kebijakan dividen (0,457>0,143), sehingga Kebijakan dividen 
dipandang tidak mampu memediasi pengaruh Nilai perusahaan terhadap harga saham.  
 
Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ada beberapa saran yang dapat diberikan 
sebagai berikut : 
1. Bagi investor atau calon investor harus lebih cermat dalam menggunakan analisis 

fundamental. Terlihat bahwa ternyata struktur modal harus melalui kebijakan dividen  
dalam mempengaruhi harga saham, sedangkan Nilai perusahaan memiliki pengaruh 
langsung terhadap harga saham. 

2. Bagi pihak manajemen perusahaan harus lebih memperhatikan dalam mengelola nilai 
price earning ratio karena bagi investor, semakin kecil PER suatu saham akan semakin 
bagus karena saham tersebut murah, dan PER dapat menggambarkan apresiasi pasar 
terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya memasukkan variabel-variabel lainnya yang tidak 
digunakan dalam penelitian ini (misalnya, Net Profit Margin, Price to Book Value, 
Current Ratio, Debt Ratio, Inventory Turnover) agar mendapatkan hasil yang lebih baik. 
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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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