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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh NPM, ROE, ROA, 

dan DER pada perusahaan sub sektor Food and Beverages yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2020. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder dengan teknik pengambilan sampelnya 

mengunakan teknik purposive sampling. Dimana didapat 10 perusahaan sebagai 

sampelnya dari populasi sebanyak 32 perusahaan sub sektor Food and Beverages. 

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah regresi linear 

berganda dengan prasyarat uji asumsi klasik, dilanjutkan dengan signifikasi secara 

parsial dengan menggunakan uji hipotesis yaitu uji T sedangkan untuk 

mengetahui secara simultan menggunakan uji F dengan tingkat signifikasi sebesar 

5%. Penelitian ini menunjukkan dapat dihasilkan persamaan regresi linear 

berganda, yaitu Y = 1261,635 -11,875X1 + 654,810X2 – 565,340X3 -19,890X4, 

hasil uji secara parsial (uji T) dengan memperoleh  hasil  NPM tidak memiliki 

pengaruh terhadap Harga Saham, ROE memiliki pengaruh positif dan signifikasi 

terhadap Harga Saham, ROA memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Harga Saham, serta DER tidak memiliki pengaruh terhadap Harga Saham. Dan 

untuk hasil penelitian secara simultan (uji F) menunjukkan hasil NPM, ROE, 

ROA dan DER secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham. Selain 

itu kemampuan prediksi dari ke empat variabel independent terhadap harga saham 

di lihat dari nilai koefisien determinasi sebesar 38,6% sedangkan sisanya 61,4% di 

jelaskan oleh variabel lain yang tidak di teliti di luar model penelitian. 

 

Kata Kunci : Net Profit Margin (NPM), Return On Equity (ROE), Retrun On 

Asset (ROA), Debt Equity Ratio (DER), dan Harga Saham.  

 

1. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Setiap perusahaan wajib melakukan pengelolaan usaha yang lebih baik 

untuk mengahadapi era globalisasi pada saat ini. Perusahaan memerlukan 

tambahan dana sebagai alat pendukung berjalannya salah satu sektor usahanya. 



Manajer sebagai salah satu pengelola perusahaan diharapkan mampu 

meningkatkan nilai perusahaan supaya investor tertarik untuk menginvestasikan 

dananya dalam bentuk saham. Dalam aktivitas pasar modal, harga saham  

merupakan faktor penting yang harus di perhatikan investor, karena harga saham 

menunjukan prestasi emiten. Harga saham juga menunjukan nilai perusahaan 

dengan semakin tinggi harga saham suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula 

nilai perusahaan tersebut. 

 Menurut Tandelilin (2017:26) mengenai pasar modal sebagai tujuan 

investasi adalah “Pasar modal dapat mendorong terciptanya alokasi dana yang 

efisien, karena dengan adanya pasar modal, maka investor dapat memilih 

alternatif investasi yang memberikan return yang paling optimal. Asumsinya, 

investasi yang memberikan return relatif besar adalah sektor-sektor yang paling 

profukti yang ada di pasar. Dengan demikian, dana yang berasal dari investor 

dapat digunakan secara produktif oleh perusahaanperusahaan tersebut.” Tinggi 

rendah kondisi harga saham bisa menentukan seberapa besar para investor 

mendapatkan  keuntungan (capital gain) atas transaksi saham yang dilakukan. 

Salah satu fungsi utama pasar modal adalah sebagai sarana untuk menggerakkan 

Menurut Andri dan Endang (2015:6),“laporan keuangan merupakan produk akhir 

dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis”. Jadi, 

disimpulkan bahwa kemajuan atau kemunduran suatu aktivitas usaha ditunjukkan 

oleh laporan keuangan pada setiap akhir periode bagi kegiatan usaha yang 

membuat laporan keuangan, karena dengan disajikannya laporan keuangan pada 

setiap akhir periode akan menggambarkan mutasi (perubahan) dari posisi awal 

serta akhir harta dan kewajiban yang merupakan kondisi kemajuan dari hasil 

operasional (aktivitas) pada periode yang bersangkutandana yang bersumber dari 

masyarakat ke berbagai sektor yang melaksanakan investasi. Investor dalam 

menanamkan dananya membutuhkan berbagai informasi yang berguna untuk 

memprediksi hasil invetasinya dalam pasar modal.  

 Pada dasarnya laporan keuangan merupakan perhitungan rasio-rasio, salah 

satunya ratio profitabilitas yaitu ratio atau perbandingan untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba (profit) dari pendapatan 

(earning) terkait penjualan, aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran 

tertentu. Jenis-jenis rasio profitabilitas dipakai untuk memperlihatkan seberapa 

besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan yang 

mempengaruhi catatan atas laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar 

akuntansi keuangan. 

 Tingkat profitabilitas diukur dengan Net Profit Margin (NPM) dapat 

digunakan untuk mengukur seberapa besar laba bersih yang dapat diperoleh dari 

penjualan perusahaan, Return On Equity (ROE) dapat mencerminkan seberapa 

banyak laba bersih yang diperoleh dari seluruh kekayaan yang dimiliki 

perusahaan, Return On Asset (ROA) menggambarkan sejauh mana kemampuan 

aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba, Debt Equity Ratio 

(DER) dapat berfungsi untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu membayar 

tagihan (angsuran) atau kredit bank.  

 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penilitian dengan judul “Analisis Pengaruh Net Profit Margin (NPM), Return 



On Equity (ROE), Return On Asset (ROA), dan Debt Equity Ratio (DER) 

terhadap Harga Saham Perusahaan SUB Sektor Food and Beverages yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016–2020” 

 

Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1) Apakah Net Profit Margin (NPM) berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan Sub sektor food and beverages periode 2016–2020 secara 

parsial ? 

2) Apakah Return On Equity (ROE) berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan Sub sektor food and beverages periode 2016–2020 secara 

parsial ? 

3) Apakah Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan Sub sektor food and beverages periode 2016–2020 secara 

parsial ?  

4) Apakah Debt Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan Sub sektor food and beverages periode 2016–2020 secara 

parsial ? 

5) Apakah Net Profit Margin (NPM), Return On Equity (ROE), Return On 

Asset (ROA), Debt Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap harga saham 

pada perusahaan Sub sektor food and beverages periode 2016–2020 secara 

simultan ?  

 

Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut : 

1) Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Net Profit Margin (NPM) 

berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan Sub sektor food and 

beverages periode 2016–2020 secara parsial. 

2) Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Return On Equity (ROE) 

berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan Sub sektor food and 

beverages periode 2016–2020 secara parsial. 

3) Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Return On Asset (ROA) 

berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan Sub sektor food and 

beverages periode 2016–2020 secara parsial. 

4) Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Debt Equity Ratio (DER) 

berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan Sub sektor food and 

beverages periode 2016–2020 secara parsial. 

5) Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Net profit Margin (NPM), 

Return On Equity (ROE), Return On Asset (ROE), dan Debt Equity Ratio 

(DER) berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan Sub sektor food 

and beverages periode 2016–2020 secara simultan 

 

2. LANDASAN TEORI 

Pengertian Harga Saham 



 Saham merupakan tanda bukti penyertaan kepemilikan modal/dana pada 

suatu perusahaan. Saham berwujud selembar kertas yang tercantum dengan jelas 

nilai nominal, nama perusahaan dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang 

dijelaskan kepada setiap pemegangnya. Serta merupakan persediaan yang siap 

untuk dijual (Fahmi, 2015:80). Harga saham dapat berubah sewaktu-waktu. 

Misalnya ketika permintaan naik maka harga saham cenderung akan naik. 

Sebaliknya, apabila penawaran berleblih, maka harga saham akan cenderung 

turun. Menurut Mohamad Samsul (2015:59) Saham adalah tanda bukti 

kepemilikan perusahaan. Pemilik saham disebut juga pemegang saham 

(shareholder atau stockholder). Bukti bahwa seseorang atau pihak dapat dianggap 

sebagai pemegang saham apabila seseorang atau suatu pihak sudah tercatat 

sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut daftar pemegang saham. 

 

Jenis Jenis Harga Saham 

 Menurut Jogiyanto (2016) harga saham dapat dibedakan menjadi beberapa 

jenis, yaitu: 

1) Harga Nominal 

 Setiap saham yang dikeluarkan oleh perusahaan memiliki harga. Harga 

nominal saham adalah harga yang tercantum pada lembar saham yang 

diterbitkan, harga ini akan digunakan untuk tujuan akuntansi yaitu mencatat 

modal disetor penuh. 

2) Harga Perdana 

 Harga perdana adalah harga yang belaku untuk investor yang membeli 

saham pada saat penawaran umum. Meski harga nominal sudah ditetapkan, 

harga penawaran umum perdana kepada investor di pasar perdana belum 

tentu sama dengan harga nominal aka nada selisih yang disebut agio. 

Sebalinya jika harga saham perdana lebih rendah dari harga nominal maka 

akan terjadi disagio. 

3) Harga Pembukaan (Opening Price) 

 Harga pembuka adalah harga saham yang berlaku pada saat pasar saham 

dibuka pada hari itu. 

4) Harga Pasar (Market Price) 

 Harga pasar adalah harga saham di bursa pada saat itu, harga pasar tersebut 

ditentukan oleh permintaan dan penawaran pada saat diperdagangkan di 

lantai bursa. Untuk saham yang diminati investor, pegerakan harga pasar 

saham tersebut biasanya sangat berubah – ubah sebaliknya untuk saham 

yang kurang diminati investor biasanya hanya ada sedikit pergerakan di 

lantai bursa. 

5) Harga Tertinggi (High Price) 

 Harga tertinggi adalah harga yang paling tinggi terjadi pada hari bursa. 

Harga ini dapat dijadikan transaksi penjualan atas saham yang dimiliki lebih 

dari satu kali pada harga yang sama. 

6) Harga Terendah (Low Price) 

 Harga terendah ini adalah harga yang paling rendah terjadi pada hari bursa 

dimana hal ini dapat terjadi transaksi atas suatu saham lebih dari satu kali 

tidak pada harga yang tidak sama. 



7) Harga Rata-rata (Average Price) 

 Harga rata-rata adalah harga rata-rata dari harga tertinggi dan harga terendah 

8) Harga Penutupan (Closing Price) 

 Harga penutupan adalah harga akhir dari transaksi jual-beli di bursa efek. 

Setelah dibuka pada pagi hari, pasar atau bursa saham akan ditutup pada 

sore hari tepat pada pukul 16.00 WIB. 

 

Rasio Keuangan 

Dalam penelitian ini rasio keuangan yang digunakan sebagai variabel independen, 

sebagai berikut : 

1) Net Profit Margin (NPM) 

Menurut Hery (2015:227) Net Profit Margin rasio menginterprestasikan 

tingkat efisisensi perusahaan, yakni sejauh mana kemampuan perusahaan 

meenkan biaya operasionalnya pada periode tertetu. Semakin besar rasio ini 

semakin baik karena kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba 

melalui penjualan cukup tinggi serta kemampuan perusahaan dalam 

menekan biaya-biayanya cukup baik. Sebaliknya jika rasio ini semakin 

turun maka kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui 

penjualan dianggap cuup rendah. Selain itu kemapuan perusahaan dalam 

meekan biaya-biayanya dianggap kurangbaik sehingga investor pun enggan 

untuk menanamkan dananya. 

Menurut Ryan (2016:111) Net Profit Margin adalah perbandingan antara 

laba bersih dengan penjualan. Semakin besar NPM, maka kinerja 

perusahaan akan semakin produktif, singga akan meningkatkan kepercayaan 

11 investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Rumus 

untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut: 

 

NPM  = 
Laba bersih 

Penjualan 

 

2) Return On Equity (ROE) 

 Menurut Hery (2015: 230) ROE adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukr keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi para 

pemegang saham. ROE dianggap sebagai representasi dari kekayaan 

pemegang saham atau nilai perusahaan. Sedangkan Menurut Ryan 

(2016:113) digunakan untuk mengukur rate of return (tingkat imbalan hasil) 

ekuitas. Para analis sekuritas dan pemengang saham umumnya sangat 

memperhatikan rasio ini, semakin tinggi ROE yang dihasilkan perusahaan, 

maka semakin tingii harga sahamnyaRumus untuk menghitung rasio ini 

adalah sebagai berikut: 

 

ROE  = 
Laba bersih setelah pajak 

Total ekuitas 

 

3) Return On Asset (ROA) 



 Kasmir (2016:201) berpendapat Return On Asset (ROA) merupakan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang 

digunakan. Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang terpenting di 

antara rasio profitabilitas yang ada. 

 ROA adalah kemampuan sebuah unit usaha untuk memperoleh laba atas 

sejumlah asset yang dimikiki oleh unit usaha tersebut. Rasio ini mengukur 

tingkat pengembalian investasi yang telah dilakukan perusahaan dengan 

menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki. Untuk menghitung rasio ini 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

ROA  = 
Laba bersih  

Total asset 

 

4) Debt Equtiy Ratio (DER) 

 Kasmir (2016:157) mengatakan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) 

merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Utang 

secara Manajemen Keuangan adalah bertujuan untuk meleverage atau 

mendongkrak kinerja keuangan perusahaan. Jika perusahaan hanya 

mengandalkan modal atau ekuitasnya saja, tentunya perusahaan akan sulit 

melakukan ekspansi bisnis yang membutuhkan modal tambahan. Peranan 

utang sangat membantu perusahaan untuk melakukan ekspansi tersebut. 

Namun, jika jumlah utang sudah melebihi jumlah ekuitas yang dimiliki, 

maka risiko perusahaan semakin tinggi. Untuk itu diperlukan 16 sebuah 

rasio khusus untuk melihat kinerja tersebut.  

 Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang membandingkan jumlah 

utang terhadap ekuitas. Rasio ini sering digunakan para investor untuk 

melihat seberapa besar utang perusahaan jika dibandingkan ekuitas yang 

dimiliki oleh perusahaan atau para pemegang saham. Semakin tinggi angka 

DER, maka diasumsikan perusahaan memiliki risiko yang semakin tinggi 

terhadap likuiditas perusahaannya. Untuk menghitung rasio ini 

menggunakan rasio sebagai berikut: 

 

DER  = 
Total utang 

Ekuitas 

 

Sektor Industri Barang Konsumsi (Food and Beverage) 

Bursa Efek Indonesia membagi kelompok industri-industri perusahaan 

berdasarkan sektor-sektor yang dikelolanya terdiri dari: 

1) Sektor Pertanian, 

2) Sektor Pertambangan, 

3) Sektor Industri Dasar Kimia, 

4) Sektor Aneka Industri, 

5) Sektor Industri Barang Konsumsi, 

6) Sektor Properti, 

7) Sektor Infrastruktur, 



8) Sektor Keuangan, dan 

9) Sektor Perdagangan Jasa Investasi. 

 

Sektor Industri Barang Konsumsi merupakan sektor penyumbang utama 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor industri barang konsumsi merupakan 

salah satu sektor yang mempunyai peranan penting dalam memicu pertumbuhan 

ekonomi Negara. Sektor industri barang konsumsi sangat di butuhkan karena 

semakin meningkatkan kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. 

Dalam hal ini obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur sub sektor food and beverages yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2020. Berikut adalah daftar 

perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini: 

 

Tabel  1 

Penentuan sampel 

 

No Keterangan  Jumlah  

1  Perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020 

32 

2  Perusahaan Food and Beverage yang tidak 

konsisten mempublikasikan laporan 

keuangannya di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang 

dinyatakan dalam mata uang rupiah selama periode 

2016-2020. 

10 

3  Perusahaan Food and Beverages yang tidak 

menyediakan data penelitian dalam laporan 

keuangan  telah di publikasikan di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Periode 2016-2020  

9 

4 Perusahaan food and beverage  yang tidak  

memperoleh laba selama periode 2016-2020. 

3 

 Sisa Jumlah Sampel Yang Bisa Digunakan 

datanya 

10 

 Smber: Bursa efek Indonesia 

Berikut adalah nama-nama perusahaan yang telah memenuhi kriteria sampel 

penelitian. 

Tabel  2 

Daftar perusahaan Sub sektor Food and Beverages Yang Bisa 

Digunakan Datanya 

 

NO KODE PERUSAHAAN NAMA PERUSAHAAN 

1 Ades Akasha Wira Internasional Tbk 

2 Budi Budi Starch dan Sweeteners Tbk 

3 Dlta Delta Djakarta Tbk 

4 Icbp Delta Djakarta Tbk 



 

  

 

 

 

Debt Equity Ratio 

(X4) 

Return On Asset 

(X3) 

Return On Equity  

(x2) 

Net Profit Margin 

(x1) 

H1 

H3 

H5 

H2 

H4 

5 Indf Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

6 Myor Indofood Sukses Makmur Tbk 

7 Sttp Siantar TopTbk 

8 Skbm Sekar Bumi Tbk 

9 Sklt Sekar Laut Tbk 

10 Ultj Ultra Jaya Milk Industri dan Trading 

Company 

          Smber: Bursa Efek Indonesia 

Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan pustaka, dan tinjauan 

penelitian–penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan kerangka pemikiran 

penelitian sebagai berikut :  

Gambar 1 

Model Kerangka Pemikiran 

 
 

          Smber: Hasil pemikiran sendiri 

Hipotesis 

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk pertanyaan (Sugiyono, 2015:64). Berdasarkan latar belakang, rumusan 

masalah , tujuan penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka 

pemikiran, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Ho1   :  Net Profit Margin (NPM) tidak memiliki pengaruh Terhadap Harga 

 Saham Perusahaan Sub Sektor Food And Beverages Yang Terdaftar 

 Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020 secara parsial.  

Ha1 : Net Profit Margin (NPM) memiliki pengaruh yang Terhadap Harga 

Harga Saham 

(Y) 



 Saham Perusahaan Sub Sektor Food And Beverages Yang Terdaftar 

 Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020 secara parsial. 

Ho2 :   Return On Equity (ROE) tidak memiliki pengaruh Terhadap Harga 

 Saham Perusahaan Sub Sektor Food And Beverages Yang Terdaftar 

 Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020 secara parsial. 

Ha2 :   Return On Equity (ROE) memiliki pengaruh Terhadap Harga Saham  

 Perusahaan Sub Sektor Food And Beverages Yang Terdaftar Di Bursa 

 Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020 secara parsial. 

Ho3 :   Return On Asset (ROA) memiliki pengaruh Terhadap Harga Saham 

 Perusahaan Sub Sektor Food And Beverages Yang Terdaftar Di Bursa 

 Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020 secara parsial. 

Ha3 :   Return On Asset (ROA) memiliki pengaruh Terhadap Harga Saham 

 Perusahaan Sub Sektor Food And Beverages YangTerdaftar Di Bursa 

 Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020 secara parsial. 

Ho4   :   Debt Equity Ratio (DER) tidak memiliki pengaruh Terhadap Harga 

 Saham Perusahaan Sub Sektor Food And Beverages Yang Terdaftar 

 Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020 secara parsial.  

Ha4 :   Debt Equity Ratio (DER) memiliki pengaruh  Terhadap Harga Saham 

 Perusahaan Sub Sektor Food And Beverages Yang Terdaftar Di Bursa 

 Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020 secara parsial. 

Ho5 :   Net Profit Margin (NPM), Return On Equity Ratio (ROE), Return On 

 Asset (ROA), dan Debt Equity Ratio (DER) tidak memiliki pengaruh 

 Terhadap Harga Saham Perusahaan Sub Sektor Food And Beverages 

 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020 

 secara simultan.  

Ha5 :   Net Profit Margin (NPM), Return On Equity Ratio (ROE), Return On 

 Asset (ROA), dan Debt Equity Ratio (DER) memiliki pengaruh 

 Terhadap Harga Saham Perusahaan Sub Sektor Food And Beverages 

 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020 

 secara simultan.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Analisis Statistik Deskriptif 

Hasil statistik deskriptif pada tabel menunjukkan nilai rata – rata dan standar 

deviasi masing – masing variabel, baik variabel independen maupun dependen 

yang dihitung berdasarkan data secara keseluruhan. Berikut data statistik 

deskriptif dalam penelitian ini : 

 

Tabel 3 

Analisis Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Npm 50 .05 38.42 11.1026 9.60969 
Roe 50 .09 26.33 13.1152 7.22694 
Roa 50 .05 22.29 8.4176 6.18494 
Der 50 16.35 176.64 77.3588 41.84417 



harga saham 50 89 11150 3420.26 3273.212 
Valid N (listwise) 50     

Sumber : Output SPSS Versi 23.0 (data diolah) 

Berdasarkan tabel 3 dapat dijelaskan bahwa jumlah sampel sebanyak 50 

data penelitian. Adapun statistik deskriptif yang telah diolah adalah sebagai 

berikut : 

1)  Variabel Net Profit Margin (NPM) Memilik nilai minimum 0,5, nilai 

 maksimum sebesar 38,42, nilai rata-rata sebesar 11,1026 dengan standard 

 devisiasi 9,60969. 

2)  Variabel Return On Equity (ROE) Memiliki nilai minimum 0,9, nilai 

 maksimum sebesar 26,33, nilai rata-rata sebesar 13,1152 dengan standard 

 Devisiasi 7,22694. 

3)  Variabel Return On Assets (ROA) Memilik nilai minimum 0,5, nilai 

 maksimum sebesar 22,29, nilai rata-rata sebesar 8,4176 dengan standard 

 devisiasi 6,18494. 

4)  Variabel Debt Equity Ratio (DER) Memilik nilai minimum 16,35, nilai 

 maksimum sebesar 176,64 nilai rata-rata sebesar 77,3588, dengan standard 

 devisiasi 41,84417. 

5)  Variabel Harga Saham  Memilik nilai minimum 89, nilai maksimum sebesar 

 111,50, nilai rata-rata sebesar 3420,26 dengan standard devisiasi 3273,212.  

 

Uji Asumsi Klasik : 

1) Hasil Uji Normalitas  

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model distribusi 

yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Hasil uji 

normalitas secara grafik probability plot dengan menggunakan SPSS versi 23 

untuk variabel Konservatisme Akuntansi ditunjukkan dengan grafik di bawah ini: 

 

Gambar 2 

Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

Sumber : Ouput SPSS Versi 23.0 (data diolah) 

 

 



Berdasarkan tampilan gambar normal P-Plot gambar 2 dapat disimpulkan 

bahwa pol grafik normal terlihat dari titik-titik yang menyebar disekitar garis 

diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan grafik P-

Plot, menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian. 

 

2) Hasil Uji Autokorelasi 

 Menurut Danang Sunyoto (2016:97) uji autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan 

penganggu pada periode sekarang dengan periode sebelumnya. Model regresi 

yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Untuk melihat ada tidaknya 

autokorelasi adalah dengan menggunakan uji DurbinWatson dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

(1)  Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 (DW < -2). 

(2)  Tidak Terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau -2 

 < DW < +2. 

(3)  Terjadi autokorelasi negatif jika DW diatas +2 atau DW > +2. 

 

Tabel 4 

Hasil Uji Durbin Watson 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .661a .436 .386 2564.350 .635 

a. Predictors: (Constant), der, npm, roe, roa 
b. Dependent Variable: harga saham 

Sumber : Ouput SPSS Versi 23.0 (data diolah) 

 

Berdasarkan tabel 4 hasil pengujian autokorelasi menunjukkan bahwa nilai 

Durbin Watson sebesar 0.635 Dengan nilai D-W diantara diantara -2 dan +2 atau -

2 < DW < +2 maka -2 < 0.635 < +2 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

autokorelasi. 

 

3) Hasil Uji Multikolineritas 

 Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dari nilai 

Variance Inflation Factor (VIF). Dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai 

tolerance apabila bernilai lebih besar dari 0,10 maka artinya tidak terjadi 

multikolinearitas, atau dengan melihat nilai VIF jika bernilai kurang dari 10,0 

maka tidak terjadi multikolinearitas. 

 

Tabel 5 

Hasil Uji Multikolinearitas 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constan
t) 

1261.635 1952.370  .646 .521   



Npm -11.875 72.020 -.035 -.165 .870 .280 3.569 

Roe 654.810 157.275 1.446 4.163 .000 .104 9.627 

Roa -565.340 254.106 -1.068 -2.225 .031 .154 8.405 

Der -19.890 16.073 -.254 -1.237 .222 .297 3.371 

a. Dependent Variable: harga saham 

Sumber : Output SPSS Versi 23.0 (data diolah) 

Berdasarkan tabel 5 terlihat bahwa tidak ada nilai tolerance diatas 0,10 dan 

tidak adaVIF dibawah 10. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai tolerance NPM 

0,280 > 0,10 danVIF 3,569 < 10. Nilai tolerance ROE 0.104 > 0,10 dan VIF 

9,627 < 10. Nilai tolerance ROA 0.154 > 0,10 dan VIF 8,405 < 10. Dan hal ini 

berarti ketiga variable independen tersebut tidak terdapat hubungan 

multikolinearitas dan dapat digunakan untuk memprediksi Harga Saham periode 

2016-2020. 

 

4) Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedatisitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model 

regresi ada terjadinya ketidaksamaan variance dari residual dari suatu pengamatan 

ke pengamatan lainnya.  

 

Gambar 3 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Output SPSS Versi 23.0 (data diolah) 

 

Berdasarkan gambar 3 dapat diketahui bahwa data (titik-titik) menyebar 

dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y tidak 

berkumpul disatu tempat, serta tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dan model regresi 

layak digunakan. 

 

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

 Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel hasil uji koefisien regresi linier 

berganda berdasarkan output SPSS versi 23 terdapat keempat variabel independen 



yaitu Net Profit Margin, Return On Equity, Return On Assets  dan Debt Equity 

Ratio terhadap Harga Saham ditunjukkan pada tabel berikut: 

 

Tabel 6 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constan
t) 

1261.635 1952.370  .646 .521   

Npm -11.875 72.020 -.035 -.165 .870 .280 3.569 

Roe 654.810 157.275 1.446 4.163 .000 .104 9.627 

Roa -565.340 254.106 -1.068 -2.225 .031 .154 8.405 

Der -19.890 16.073 -.254 -1.237 .222 .297 3.371 

a. Dependent Variable: harga saham 

Sumber : Output SPSS Versi 23.0 (data diolah) 

 

Berdasarkan tabel 6, maka dapat dihasilkan persamaan regresi linear 

berganda sebagai berikut : 

 

Y = 1261,635 -11,875X1 + 654,810X2 – 565,340X3 -19,890X4 

 

 Berdasarkan model regresi dan tabel 6, maka hasil regresi berganda dapat 

dijelaskan sebagi berikut : 

Persamaan garis linier di atas, diketahui mempunyai konstanta sebesar 

1261,635 dengan tanda positif sehingga besaran konstanta menunjukkan bahwa 

jika variabel–variabel independen (Net Profit Margin, Return On Equity, Return 

On Assets, dan  Debt Equity Ratio) diasumsikan konstan atau nol, maka variabel 

dependen  yaitu Harga Saham akan bernilai 1261,635. 

1) Koefisien variabel Net Profit Margin sebesar -11,875 menunjukkan bahwa 

setiap kenaikan Net Profit Margin sebesar 1 satuan maka akan 

menyebabkan penurunan Harga Saham akan turun sebesar -11,875. 

2) Koefisien variabel Retrun On Equity sebesar 654,810 menunjukkan bahwa 

setiap kenaikan Return On Equity sebesar 1 satuan  maka akan 

menyebabkan kenaikan Harga Saham akan naik sebesar 654,810. 

3) Koefisien variabel Return On Assets sebesar -565,340 menunjukkan bahwa 

setiap kenaikan Return On Assets sebesar 1 satuan maka akan  

menyebabkan penurunan Harga Saham akan turun sebesar -565,340. 

4) Koefisien variabel Debt Equity Ratio sebesar -19,890 menunjukkan bahwa 

setiap kenaikan Debt Equity Ratio sebesar 1 satuan maka akan 

menyebabkan penurunan Harga Saham akan turun sebesar -19,890. 

 

Hasil Uji T (Uji Parsial) 

Uji t yang bertujuan untuk melihat tingkat signifikansi suatu variabel secara 

parsial terhadap variabel terikat yaitu Harga Saham. Dengan tingkat signifikansi 

0,05/2 = 0,025 (uji dua sisi) dan df = (n-k-1) = (50-4-1) = 45 diperoleh t-tabel 



sebesar 2,01410. Hasil analisis regresi guna menguji hipotesis dapat dilihat pada 

tabel 4.13 sebagai berikut : 

 

Tabel 7 

Hasil Uji T-Statistik (Uji Parsial) 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta 
Toleranc

e VIF 

1 (Constan
t) 

1261.635 1952.370  .646 .521   

npm -11.875 72.020 -.035 -.165 .870 .280 3.569 

roe 654.810 157.275 1.446 4.163 .000 .104 9.627 

roa -565.340 254.106 -1.068 -2.225 .031 .154 8.405 

der -19.890 16.073 -.254 -1.237 .222 .297 3.371 

a. Dependent Variable: harga saham 

Sumber : Output SPSS Versi 23.0 (data diolah) 

 

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat hasil perhitungan masing-masing 

variabel bebas terhadap variable terikat dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1) Variabel Net Profit Margin 

Data tabel 4.13 dapat dilihat hasil hitung uji parsial untuk variabel NPM 

diperoleh nilai t-hitung sebesar -0,165 sedangkan t-tabel sebesar 2,01410. 

Nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel (-0,165 < 2,01410). Maka Ha1 ditolak 

dan Ho1 diteima. Dengan tingkat signifikan 0,870 > 0,05 sehingga 

kesimpulannya adalah NPM tidak berpengaruh terhadap Harga Saham  pada 

Perusahaan Manufaktur sub sektor food and baverages Yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.  

2) Variabel Return On Equity 

 Data tabel 4.13 dapat dilihat hasil hitung uji parsial untuk variabel ROE 

diperoleh nilai t-hitung sebesar 4,163 sedangkan t-tabel sebesar 2,01410. 

Nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel (4,163 > 2,01410). Maka Ha2 diterima 

dan Ho2 ditolak. Dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05 sehingga 

kesimpulannya adalah ROE berpengaruh Positif signifikan terhadap Harga 

Saham pada Manufaktur sub sektor food and baverages Yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. 

3) Variabel Return On Asset 

 Data tabel 4.13 dapat dilihat hasil hitung uji parsial untuk variabel ROA 

diperoleh nilai t-hitung sebesar -2,225 sedangkan t-tabel sebesar 2,01410. 

Nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel (-2,225 < 2,01410). Maka Ha3 diterima 

dan Ho3 ditolak. Dengan tingkat signifikan 0,0031 < 0,05 sehingga 

kesimpulannya adalah ROA berpengaruh Negatif signifikan terhadap Harga 

Saham pada Manufaktur sub sektor food and baverages Yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. 

4) Variabel Debt Equity Ratio 

 Data tabel 5 dapat dilihat hasil hitung uji parsial untuk variabel DER 



diperoleh nilai t-hitung sebesar -1.237 sedangkan t-tabel sebesar 2,01410. 

Nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel (-1,237 < 2,01410). Maka Ha4 ditolak 

dan Ho4 diterima Dengan tingkat signifikan 0,222 > 0,05 sehingga 

kesimpulannya adalah DER tidak berpengaruh terhadap Harga Saham  pada 

Perusahaan Manufaktur sub sektor food and baverages Yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.  

 

Hasil Uji F (Uji Simultan) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh koefisiensi 

regresi secara simultan atau bersama – sama terhadap variabel dependen. F-tabel 

dapat dicari pada statistik pada signifikan 0,05 df1 = k atau df1 = 4, dimana n = 

50, maka df2 = n-k-1, (50-4-1) = 45 diperoleh F tabel sebesar 2.58. Hasil analisis 

regresi guna menguji hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.13 sebagai berikut.   

 

Tabel 8 

Hasil Uji F (Uji Simultan) 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 229066892.229 4 57266723.057 8.709 .000b 

Residual 295915157.391 45 6575892.386   
Total 524982049.620 49    

a. Dependent Variable: harga saham 
b. Predictors: (Constant), der, npm, roe, roa 

Sumber : Output SPSS Versi 23.0 (data diolah) 

 

Pada tabel 8 dapat dilihat bahwa hasil uji F menunjukkan F-hitung sebesar 

8,709 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil 

dari 0,05 dan nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel yaitu 8,709 > 2,58 jadi 

hipotesis Ha diterima dan Ho ditolak. Kesimpulannya adalah Net Profit Margin, 

Return On Equity Ratio, Return On Assets dan Debt Equity Ratio secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. 

Artinya setiap perubahan terjadi pada variabel independen yaitu Net Profit 

Margin, Return On Equity, Return On Assets dan Debt Equity Ratio secara 

simultan atau bersama-sama akan berpengaruh terhadap Harga Saham pada 

Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverages periode 2016-2020. 

 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Kekuatan pengaruh variabel bebas terhadap variasi variabel terikat dapat 

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

 

Tabel 9 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .661a .436 .386 2564.350 .635 

a. Predictors: (Constant), der, npm, roe, roa 

b. Dependent Variable: harga saham 



      Sumber : Output SPSS Versi 23.0 (data diolah) 

 

Dari tabel 9 menunjukkan seberapa besar persentase sumbangan pengaruh 

variable Net Profit Margin, Return On Equtiy, Return On Assets, dan Debt Equity 

Ratio secara simultan terhadap variable dependen Harga Saham. Dari tabel model 

Summary dapat diketahui R2 (Adjusted R Square) sebesar 0,386 atau 38,6%. 

Artinya 38,6% Harga Saham dipengaruhi oleh keempat variable bebas yaitu Net 

Profit Margin, Return On Equtiy, Return On Assets, dan Debt Equity Ratio. 

Sedangkan sisanya 61,4 % dipengaruhi oleh factor-faktor lain diluar model seperti 

Current Ratio, Debt Assets Ratio, Earning Per Share dan lain-lain.  

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis data yang mengacu pada 

masalah dan tujuan penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan 

penelitian-penelitian sebagai berikut : 

1) NPM tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap Harga Saham. 

Hal ini diketahui dari hasil uji t diperoleh nilai t-hitung sebesar -0,165 

sedangkan t-tabel sebesar 2,01410. Nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel (-

0,165 < 2,01410). Maka Ha1 ditolak dan Ho1 diterima dengan tingkat 

signifikan 0,870 > 0,05. 

2) ROE memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Harga Saham. Hal 

ini diketahui dari hasil perhitungan uji t yang diperoleh nilai t-hitung sebesar 

4,163 sedangkan t-tabel sebesar 2,01410. Nilai t-hitung lebih kecil dari t-

tabel (4,163 > 2,01410). Maka Ha2 diterima dan Ho2 ditolak dengan tingkat 

signifikan 0,000 < 0,05. 

3) ROA memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap Harga Saham. 

Hal ini diketahui dari hasil perhitungan uji t yang diperoleh nilai t-hitung 

sebesar -2,225 sedangkan t-tabel sebesar 2,01410. Nilai t-hitung lebih kecil 

dari t-tabel (-2,225 < 2,01410). Maka Ha1 diterima dan Ho1 ditolak dengan 

tingkat signifikan 0,0031 < 0,05. 

4) DER tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan tehadap Harga Saham. 

hal ini diketahui dari hasil perhitungan uji t yang diperoleh nilai t-hitung 

sebesar -1.237 sedangkan t-tabel sebesar 2,01410. Nilai t-hitung lebih kecil 

dari t-tabel (-1,237 < 2,01410). Maka Ha4 ditolak dan Ho4 diterima dengan 

tingkat signifikan 0,222 > 0,05. 

5) NPM, ROE, ROA dan DER secara bersama-sama berpengaruh secara 

signifikan terhadap Harga Saham. Hasil perhitungan uji F menunjukkan 

nilai F-hitung sebesar 8,709 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai 

signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 dan nilai F-hitung lebih besar dari 

F-tabel yaitu 8,709 > 2,58. 

 

Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 



1) Bagi Perusahaan, peneliti merekomendasikan agar memperhatikan 

pertumbuhan liability (hutang jangka pendek dan jangka panjang) dan 

equity (modal sendiri dan laba ditahan sesuai kebijakan deviden) sebagai 

dasar pengambilan sumber pembiayaan bermanfaat bagi perkembangan 

perusahaan untuk mengetahui kondisi manajer akan mengetahui posisi 

keuangan dan profitabilitas perusahaan. 

2) Bagi pemakai laporan keuangan dalam hal ini investor yang akan 

mengambil keputusan dalam berinvestasi hendaknya tidak hanya 

mengandalkan informasi mengenai NPM, ROE, ROA, dan DER tetapi 

melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi Harga Saham sehingga 

nantinya mampu melihat kualitas laporan keuangan serta kinerja perusahaan 

yang baik. 

3) Bagi peneliti selanjutnya untuk memperbanyak variabel atau menggunakan 

variabel lain yang berpengaruh terhadap Harga Saham. Selain itu peneliti 

selanjutnya di harapkan dapat memperbanyak jumlah sampel yang akan 

digunakan, sehingga peneliti selanjutnya semakin tepat dan akurat. 

4) Bagi masyarakat diharapkan mampu untuk mengambil keputusan dalam 

berinvestasi dengan cara melihat kinerja laporan keuangan yang konservatif 

sehingga memperlihatkan laporan keuangan yang berkualitas dan tidak 

melebih lebihkan yang telah di publikasikan oleh perusahaan. 
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