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MOTTO 

“Railah apa yang kamu inginkan, Nikmati Setiap Proses yang 

kamu jalani, berhasil atau tidaknya semua ada pada dirimu.”  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu ciri perekonomian modern adalah adanya pasar modal sebagai salah 

satu elemen sistem ekonomi yang turut memacu pertumbuhan dan perkembangan 

ekonomi dan bisnis. Hiruk-pikuk perekonomian negara-negara yang telah maju 

selalu ditandai dengan pesatnya perkembangan industri pasar modal baik pasar 

saham (equity market), pasar obligasi (bond market), maupun pasar untuk sekuritas 

turunan atau derivatif (derivative market). 

Pasar modal adalah perdagangan instrumen keuangan “sekuritas” jangka 

panjang, baik dalam bentuk modal sendiri “stocks” maupun utang “bonds” baik 

yang diterbitkan oleh pemerintah maupun oleh perusahaan swasta. (Situmorang, 

2008). 

Untuk menentukan saham perusahaan mana yang akan dibeli dan kapan harus 

melakukan transksi jual/beli saham, investor perlu melakukan analis sekuritas. Ada 

tiga pendekatan untuk menganalisis dan memilih saham, yaitu analisis fundamental, 

analisis teknikal, dan analisis informasional. Analisis fundamental mendasarkan 

pola pikir perilaku harga saham ditentukan oleh perubahan-perubahan variasi 

perilaku variabel dasar kinerja perusahaan (Husnan, 2011, hal. 315). Apabila 

kinerja perusahaan baik maka nilai usaha akan tinggi. Dengan nilai usaha yang 

tinggi membuat para investor tertarik untuk menanamkan modalnya sehingga akan 

terjadi kenaikan harga saham. Sebaliknya apabila terdapat berita buruk mengenai 



kinerja perusahaan maka akan menyebabkan penurunan harga saham pada 

perusahaan tersebut. Untuk memastikan kinerja perusahaan tersebut dalam kondisi 

baik atau buruk dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. 

Laporan keuangan menurut Sutrisno adalah hasil akhir dari proses akuntansi 

yang meliputi dua laporan utama yakni neraca dan laporan laba-rugi. Laporan 

keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu 

perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan 

di dalam mengambil keputusan. (Sutrisno, 2012, hal. 9). 

Pengertian laporan keuangan menurut Wahyudiono adalah laporan 

pertanggungjawaban manajer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan 

perusahaan yang dipercayakan kepadanya kepada pihak-pihak luar perusahaan. 

(Wahyudiono, 2014, hal. 10). 

Analisis Rasio Keuangan adalah instrumen analisis prestasi dari perusahaan 

yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditujukan 

untuk menunjukan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi dimasa 

lalu dan membantu menggambarkan trend pola perubahan tersebut, untuk 

kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang 

bersangkutan. Menurut (Bambang, 2011, hal. 56). 

Berdasarkan alat analisis rasio keuangan, para pemegang saham cenderung 

menjual sahamnya jika rasio keuangan perusahaan tersebut buruk. Sebaliknya jika 

rasio keuangan perusahaan tersebut baik, maka pemengang saham akan 

mempertahankannya. Demikian juga dengan calon investor jika rasio keuangan 

perusahaan buruk, maka mereka cenderung untuk tidak menginvestasikan 



modalnya, begitu juga sebaliknya jika rasio keuangan perusahaan baik, maka para 

calon investor akan menginvestasikan. Besar kecilnya rasio dapat dijadikan 

indikator seberapa besar laba yang diperoleh perusahaan. (Hanafi, 2008). 

Pada umumnya investor maupun calon investor yang berniat membeli saham 

suatu perusahaan akan membeli saham yang bernilai tinggi dan menguntungkan 

dimata calon investor. Tinggi rendahnya nilai saham tercermin pada kinerja 

keuangan perusahaan yang bisa dievaluasi dengan analisis rasio keuangan 

berdasarkan data laporan keuangan perusahaan. Semakin baik kinerja keuangan 

perusahaan mengakibatkan semakin banyaknya investor yang ingin memiliki 

saham perusahaan tersebut, akibatnya harga saham perusahan tersebut akan 

bergerak naik, demikian juga sebaliknya. 

Meskipun demikian, peningkatan atau penurunan harga saham tidak semata 

diakibatkan oleh kinerja keuangan perusahaan. Seorang investor yang rasional akan 

melakukan analisis sebelum membuat keputusan berinvestasi. Investor 

membutuhkan informasi yang akan dijadikan sinyal untuk menilai prospek masa 

depan perusahaan, Informasi tersebut akan menyebabkan terjadinya transaksi di 

pasar modal. Berikut daftar perkembangan saham Perusahaan Manufaktur Sektor 

Plastik dan Kemasan berdasarkan pada closing price dibeberapa perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama Tiga tahun 

terakhir. Berikut adalah perkembangan harga saham Manufaktur sektor plastik dan 

kemasan 

 

 

 



Perusahan sektor manufaktur diantaranya adalah perusahaan industri dasar dan 

kimia, sektor aneka industri, dan sektor industri barang konsumsi. Perusahaan 

sektor manufaktur memiliki jumlah 144 perusahaan diantaranya bergerak di bidang 

manufaktur. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peranan Rasio Keuangan sangat 

penting terhadap Harga Saham untuk menarik investor menanamkan modalnya 

pada perusahaan yang bersangkutan. Maka penulis tertarik untuk menulis skripsi 

dengan judul, “PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP HARGA 

SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI 

BURSA EFEK INDONESIA”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut berikut:  

1. Apakah earning per share (EPS), net profit margin (NPM) , return on asset 

(ROA) dan return on equity (ROE) secara parsial mempunyai pengaruh dan 

signifikan terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI? 

2. Apakah earning per share (EPS), net profit margin (NPM) , return on asset 

(ROA) dan return on equity (ROE) secara simultan mempunyai pengaruh dan 

signifikan terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI? 

3. Variabel manakah yang paling berpengaruh dominan terhadap harga saham 

pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI? 



1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Untuk mengetahi earning per share (EPS), net profit margin (NPM) , return 

on asset (ROA) dan return on equity (ROE) secara parsial mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI 

2. Untuk mengetahui earning per share (EPS), net profit margin (NPM) , return 

on asset (ROA) dan return on equity (ROE) secara simultan mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI? 

3. Untuk mengetahui Variabel manakah yang paling berpengaruh dominan 

terhadap harga saham pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Manfaat Penelitian  

1. Bagi penulis sebagai wahana penerapan ilmu yang telah diperoleh selama 

masa perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia. 

2. Bagi Investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

investasi saham pada perusahaan Manufaktur di BEI berdasarkan rasio 

keuangan. 

3. Bagi Perusahaan sebagai pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

informasi yang bersifat fundamental di masa yang akan datang. 

4. Bagi pihak lain dapat menjadi masukan baru dan referensi khususnya bagi 

rekan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan juga yang 

membutuhkan suatu informasi.  

  



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Investasi  

Investasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas konsumsi. Dimana penundaan 

konsumsi sekarang dapat diartikan sebagai investasi untuk konsumsi dimasa yang 

akan datang. Walaupun pengorbanan konsumsi sekarang dapat diartikan sebagai 

investasi untuk konsumsi di masa mendatang, namun pengertian investasi yang 

lebih luas membutuhkan kesempatan produksi yang efisien untuk mengubah satu 

unit konsumsi yang ditunda untuk menghasilkan lebih dari satu unit konsumsi di 

masa yang akan datang. 

(Hartono, 2008, hal. 7) mengklasifikasikan aktivitas investasi kedalam aktiva 

keuangan menjadi dua tipe:  

a. Investasi Langsung 

Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat 

diperjual-belikan di pasar uang (money market), pasar modal (capital market), atau 

dipasar turunan (derivative market). Aktiva keuangan yang diperjual-belikan 

dipasar uang hanya aktiva yang mempunyai tingkat risiko kecil, jatuh tempo yang 

pendek dan tingkat likuiditas yang tinggi. Aktiva-aktiva yang diperjual-belikan di 

pasar uang misalnya treasury bill (T-bill) dan deposito yang dapat dinegoisasi. 

Aktiva keuangan yang diperjual-belikan di pasar modal memiliki sifat investasi 

jangka panjang berupa saham-saham (equity securities) dan surat-surat berharga 

pendapatan tetap (fixed income securities). Opsi dan futures contract merupakan 

surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar turunan. Investasi langsung 



tidak hanya dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual-

belikan, namun juga dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang tidak 

dapat diperjual-belikan seperti: tabungan, giro, dan sertifikat deposito.  

b. Investasi Tidak Langsung 

Investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli saham dari perusahaan 

investasi yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan dari perusahaan lain. 

Investasi melalui perusahaan investasi menawarkan keuntungan tersendiri bagi 

investor. Hanya dengan modal yang relatif kecil, investor dapat menikmati 

keuntungan karena pembentukan portofolio investasinya. Selain itu, dengan 

membeli saham perusahaan investasi, seorang investor tidak membutuhkan 

pengetahuan dan pengalaman investasi yang tinggi. Dengan pembelian tersebut 

investor dapat membentuk portofolio investasi yang optimal. 

 

2.1.2 Pasar Modal 

1. Pengertian Pasar Modal 

Berkembangnya suatu perusahaan berimplikasi pada bertambahnya kebutuhan 

akan sumber dana yang semakin besar pula. Oleh karena itu, perusahaan harus lebih 

giat mencari sumber-sumber yang dapat menyediakan dana dalam jumlah besar. 

Salah satu cara yang digunakan yaitu mencari dana melalui pasar modal. 

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." 



Pasar modal menurut (Widoatmojo, 2012, hal. 15) "Pasar modal adalah pasar 

abstrak, dimana yang diperjualbelikan adalah dana-dana jangka panjang, yaitu dana 

yang keterkaitannya dalam investasi lebih dari satu tahun." 

Pasar modal memiliki peranan yang sangat penting yaitu sebagai tempat 

penyalur dana dari pemodal (pihak yang kelebihan dana) kepada perusahaan (pihak 

yang kekurangan dana) secara efisien. Akses ke sumber dana yang tersedia secara 

efisien akan berkurang tanpa adanya pasar modal. Hal ini akan mengakibatkan 

perusahaan menanggung biaya modal yang lebih tinggi, atau bahkan mengurangi 

kegiatan usahanya, yang pada akhirnya akan menyebabkan kegiatan perekonomian 

terganggu. Melalui mekanisme yang dimilikinya, pasar modal juga dapat 

mengalokasikan dana yang tersedia kepada pihak yang paling produktif yang dapat 

menggunakan dana tersebut, sehingga pasar modal juga berfungsi untuk 

mengalokasikan dana secara optimal. 

Sedangkan (Husnan, Secara formal pasar modal dapat didelinisikan sebagai 

pasar untuk instrumen keuangan , 2015) : (atau sekuritas) jangka panjang yang bisa 

diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik yang 

diterbitkan pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta. Dari definisi 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pasar modal adalah pasar yang digunakan 

sebagai sarana melakukan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkan 

oleh perusahaan publik maupun pemerintah serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek. 

 

 



2. Manfaat Pasar Modal 

Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal 

memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh return bagi pemilik dana, 

sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih Jadi diharapkan dengan adanya 

pasar modal aktivits perekonomin menjadi meningkat karena pasar modal 

merupakan altenatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan untuk dapal 

meningkatkan pendapatan perusahaan dan pada akhinya memberikan kemakmuran 

bagi masyarakat yang lebih luas. Manfaat pasar modal dapat dilihat dari 3 sudut 

pandang (Samsul, 2008, hal. 10) yaitu : 

a. Sudut Pandang Negara Pasar modal dibangun dengan tujuan untuk 

menggerakkan perekonomian suatu Negara melalui kekuatan swasta dan 

untuk mengurangi beban Negara. Negara memiliki kekuatan dan kekuasaan 

untuk mengatur bidang perekonomian tetapi tidak harus memiliki perusahaan 

sendiri. Negara memiliki kewajiban untuk membuat peraturan agar pihak 

swasta dapat bersaing dengan jujur dan tidak terjadi monopoli. Negara tidak 

perlu membiayai pembangunan ekonominya dengan cara meminjam dana 

kepada pihak asing, sepanjang pasar modal dapat berfungsi dengan baik. 

Pinjaman dari pihak asing akan membebani APBN yang nantinya akan 

dibebankan kepada masyarakat melalui pungutan pajak. 

b. Sudut Pandang Emiten Pasar modal merupakan sarana untuk mencari 

tambahan modal untuk menjalankan aktivitas operasional usahanya. 

Perusahaan bisa mendapatkan modal dengan biaya lebih murah dan hal 

tersebut bisa diperoleh di pasar modal Hal ini dikarenakan modal pinjaman 



dalam bentuk obligasi lebih murah dibandingkan kredit jangka panjang 

perbankan. Perusahaan lebih memilih meningkatkan modal sendiri daripada 

meningkatkan modal pinjaman. Jadi pasar modal dapat dijadikan sebagai 

sarana untuk memperbaiki struktur modal perusahaan. Perusahaan yang 

masuk ke pasar modal cenderung lebih dikenal karena setiap hari nama 

mereka akan muncul di berita televisi, radio, dan surat kabar. Perusahaan 

yang sudah dikena nkan dengan mudah menjalankan bisnisnya dengan 

perusahaan domestik maupun perusahaan asing. 

c. Sudut Pandang Masyarakat Bagi masyarakat, munculnya pasar modal 

dianggap sebagai sarana untuk menginvestasikan dana mereka. Investasi 

yang semula hanya dalam bentuk tanah, rumah, maupun deposito kini dapal 

dilakukan dalam bentuk saham dan obligasi apabila pasar modal berjalan 

dengan baik dan mengalami perubahan yang stabil maka dapat mendatangkan 

kemakmuran bagi masyarakat. 

 

3. Jenis – Jenis Pasar Modal 

Sebelum menjual sekuritas – sekuritas yang diperdagangkan dalam pasar 

modal, perusahaan harus mengikuti tata cara perdagangan sekuritas yang sudah 

diatur sesuai dengan ketentuan, peraturan atau undang-undang yang berlaku. 

Peraturan tersebut mengatur dimana perusahaan harus memperdagangkan 

sekuritasnya. Berdasarkan hal tersebut pasar modal dapat dikategorikan menjadi 4 

jenis (Samsul, Jenis - Jenis Pasar Modal, 2008, hal. 43-44) 

1) Pasar Perdana adalah tempat bagi perusahaan untuk pertama kalinya 

menawarkan saham dan obligasi yang mereka terbitkan kepada masyarakat 



umum. Penawaran umum ini biasa di sebut Intial Public Offeriting (IPO). 

Dengan terjadinya IPO maka perusahaan yang tertutup terhadap laporan 

keuangannya atau berstatus tertutup akan berubah menjadi perseroan terbuka 

(Tbk). Masyarakat yang ingin membeli efek dapat melakukan pesanan beli 

kepada pinjaman efek atau broker. 

2) Pasar Skunder adalah pasar dimana efek-efek yang telah tercatat dalam bursa 

efek diperjual-belikan. Pasar skunder memberikan kesempatan kepada para 

investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat, setelah 

terlaksananya penawaran perdana. 

3) Pasar Ketiga adalah tempat perdagangan saham diluar bursa. Bursa Pararel 

merupakan suatu sistem perdagangan efek yang terorganisasi diluar bursa 

efek resmi. 

4) Pasar Keempat merupakan bentuk perdagangan efek antara investor jual dan 

investor beli tanpa melalui perantara  perdagangan efek. Bentuk transaksi 

2.1.3  Saham  

1. Pengertian Saham  

Saham adalah sebuah surat berharga yang diperdagangakan dipasar modal dan 

dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang menyatakan bahwa pemegang saham 

adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan itu. Dengan demikian jika seorang 

investor membeli saham, maka ia pun menjadi pemilik perusahaan (Rusdin, 2008, 

hal. 68) 

 

 



2. Jenis-jenis Saham  

(Jogiyanto, 2015, hal. 111) Secara umum saham yang dikenal sehari-hari 

merupakan saham biasa (common stock). Ada beberapa sudut pandang untuk 

membedakan saham, yaitu : 

1) Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham 

dibedakan menjadi dua yaitu saham biasa (common stock) dan saham preferen 

(preferred stock).  

a) Saham biasa (common stock). 

Saham biasa adalah jenis saham yang menempatkan pemiliknya pada 

posisi paling akhir dalam pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan 

perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Pemegang saham 

biasa akan mendapatkan keuntungan (dividen) apabila perusahaan 

memperoleh laba. Pemegang saham biasa mendapat prioritas paling akhir 

dalam hal pembagian dividen dan panjualan aset perusahaan apabila 

terjadi likuidasi. 

 

Karakteristik dari saham biasa antara lain: 

(1) dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba; 

(2) memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham (satu saham 

satu suara atau one share one vote); 

(3) memiliki hak terakhir dalam pembagian kekayaan perusahaan apabila 

perusahaan tersebut dilikuidasi (dibubarkan) setelah semua kewajiban 

perusahaan dilunasi; 



(4) memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain sebesar 

proporsi sahamnya; 

(5) hak untuk terlebih dahulu memiliki saham baru yang diterbitkan oleh 

perusahaan atau dikenal dengan preemptive right (Darmadji, 2009) 

b) Saham preferen (preffered stock). 

Saham preferen yaitu saham yang memberikan hak istimewa kepada 

pemiliknya, saham preferen memiliki sifat gabungan antara obligasi dan 

saham biasa. Dibanding saham biasa, saham preferen memiliki kelebihan 

yaitu hak atas dividen tetap dan hak pembayaran lebih dahulu jika terjadi 

likuidasi, oleh karena itu saham preferen dianggap memiliki karakteristik 

(Tendelilin, 2011, hal. 18). Jika perusahaan pada suatu tahun tidak mampu 

membagikan dividen, hak dividen pemegang saham preferen akan 

diakumulasikan. Bila perusahaan jatuh bangkrut dan dilikuidasi, 

pemegang saham preferen akan mendapatkan pembayaran dari sisa aset 

perusahaan sebelum pemegang saham biasa. Sebagai imbal balik dari hal 

di atas, biasanya pemegang saham preferen memiliki hak suara yang 

terbatas atau dikurangi. Contohnya, tidak memiliki hak suara dalam RUPS 

atau menentukan kebijakan perusahaan. 

Saham preferen memiliki beberapa karakteristik, antara lain: 

(1) memiliki hak terlebih dahulu memperoleh dividen; 

(2) memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham 

lebih dulu setelah kreditor, apabila perusahaan tersebut dilikuidasi 

(dibubarkan). 



(3) memiliki kemungkinan memperoleh tambahan dari pembagian laba 

perusahaan disamping penghasilan yang diterima secara tetap; 

(4) memiliki hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan di atas 

pemegang saham biasa setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi, 

apabila perusahaan dilikuidasi. Saham biasa merupakan efek yang 

paling populer di pasar modal. Umumnya, pembicaraan seputar saham 

selalu mengacu pada saham biasa, kecuali disebutkan secara khusus 

saham preferen. 

2) Dilihat dari cara peralihannya, saham dapat dibedakan atas saham atas unjuk 

(bearer stock) dan saham atas nama (registered stock).  

a) Saham atas unjuk, artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama 

pemiliknya, agar mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor 

lain. Secara hukum siapa yang memegang saham tersebut, maka dialah 

yang diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam RUPS. 

b) Saham atas nama, merupakan saham dengan nama pemilik ditulis secara 

jelas dan cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.  

3) Ditinjau dari kinerja perdagangan, maka saham dikategorikan atas:  

a) Saham unggulan (blue-chip stock), yaitu saham biasa dari suatu 

perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai pemimpin di industri 

sejenis, memiliki pendapatan yang stabil, dan konsisten dalam membayar 

dividen. 

b) Saham pendapatan (income stock), yaitu saham dari suatu perusahaan 

(emiten) yang mempunyai kemampuan membayar dividen lebih tinggi 



dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Emiten 

seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan 

secara teratur membagikan dividen tunai. Emiten ini tidak suka menekan 

laba dan tidak mementingkan potensi pertumbuhan harga saham (price 

earning ratio). 

c) Saham pertumbuhan (growth stock/well-known), yaitu saham-saham dari 

emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai 

pemimpin di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Selain itu, 

terdapat juga growth stock (lesser-known), yaitu saham dari emiten yang 

tidak berperan sebagai leader dalam industri, namun memiliki ciri growth-

stock. Umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang populer 

dikalangan emiten. 

d) Saham spekulatif (speculative stock), yaitu saham suatu perusahaan yang 

tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, 

akan tetapi memiliki kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa 

mendatang, meskipun belum pasti. 

e) Saham siklikal (cyclical stock), yaitu saham yang tidak terpengaruh oleh 

kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat 

resesi ekonomi, harga saham ini tetap tinggi, karena emiten mampu 

memberikan dividen yang tinggi sebagai akibat dari kemampuan emiten 

dalam memperoleh penghasilan yang tinggi pada saat resesi. 

 

 



2.1.4 Harga Saham 

1) Pengertian Harga Saham 

Harga saham memiliki kaitan yang erat dengan harga pasar suatu saham. 

Perubahan harga saham dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang 

terjadi di pasar sekunder. Semakin banyak investor yang ingin membeli saham 

suatu perusahaan maka harga saham perusahaan tersebut akan semakin tinggi. 

Sebaliknya jika semakin banyak investor menjual atau melepaskan suatu saham, 

maka akan berdampak pada turunnya harga saham. Harga saham merupakan nilai 

saham yang mencerminkan kekayaan perusahaan yang mengeluarkan saham 

tersebut. 

Secara umum, semakin baik kinerja suatu perusahaan maka semakin tinggi laba 

usaha dan semakin banyak keuntungan yang dinikmati oleh pemegang saham, 

sehingga semakin besar kemungkinan harga saham perusahaan tersebut akan naik. 

Meskipun demikian, perusahaan yang memiliki kinerja baik sekalipun harga 

sahamnya bisa saja turun dikarenakan keadaan pasar. Saham yang memiliki kinerja 

baik sekalipun harganya mengalami penurunan karena keadaan pasar yang buruk 

yang menyebabkan kepercayaan pemodal terguncang. Saham ini tidak akan sampai 

hilang. Jika kepercayaan pemodal ini pulih, siklus ekonomi membaik ataupun hal-

hal lain membaik, maka harga saham ini akan kembali naik. Dengan demikian, 

risiko pemegang saham adalah turunnya harga saham. Cara mengatasinya adalah 

dengan menahan saham tersebut untuk waktu yang cukup lama sampai keadaan 

pasar kembali membaik (Rahmadi, 2010, hal. 22) 

 



2) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Saham  

Pada aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga saham selalu mengalami 

fluktuasi baik kenaikan maupun penurunan harga saham. Harga saham di bursa 

ditentukan oleh mekanisme pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran saham 

tersebut. Semakin banyak orang yang membeli suatu saham, maka harga saham 

tersebut cenderung akan bergerak naik. Demikian juga sebaliknya, semakin banyak 

orang yang yang menjual saham suatu perusahaan, maka harga saham tersebut akan 

bergerak turun. 

Menurut (Alwi, 2008, hal. 87), faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan 

harga saham, antara lain:  

Faktor Internal (lingkungan mikro)  

a. Pengumuman tentang pemasaran, produksi, dan penjualan. Seperti 

pengiklanan, rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk, laporan 

produksi, laporan keamanan produk, dan laporan penjualan. 

b. Pengumuman pandanaan (financial announcements), seperti pengumuman 

yang berhubungan dengan ekuitas dan hutang. 

c. Pengumuman badan direksi manajemen (managementboard of director 

announcements), seperti perubahan dan pergantian dirktur, manajemen, dan 

struktur organisasi. 

d. Pengumuman pengambilalihan diversifikasi, seperti laporan merger, 

investasi ekuitas, laporan takeover oleh pengakuisisian dan diakuisisi, 

laporan divestasi dan lainnya. 



e. Pengumuman investasi (investment announcements), seperti melakukan 

ekspansi pabrik, pengembangan riset, dan penutupan usaha lainnya. 

f. Pengumuman tenaga kerja (labor announcements), seperti negoisasi baru, 

kontrak baru, pemogokan, dan lain-lain. 

g. Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramalan laba sebelum 

akhir tahun fiskal, earning per share (EPS), dividen per share (DPS), price 

earning ratio (PER), net profit margin (NPM), return on assets (ROA), dan 

lain-lain  

Faktor eksternal (lingkungan makro) 

a) Pengumuman dari pemerintah, seperti perubahan suku bunga tabungan dan 

deposito, kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai regulasi dan deregulasi 

ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

b) Pengumuman hukum (legal announcements), seperti tuntutan karyawan 

terhadap perusahaan atau terhadap manajernya dan tuntutan perusahaan 

terhadap manajernya. 

c) Pengumuman industri sekuritas (securities announcements), seperti laporan 

pertemuan tahunan, insider trading, volume atau harga saham perdagangan, 

pembatasan/penundaan trading. 

d) Gejolak politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar akan berpengaruh 

signifikan terhadap pergerakan harga saham di bursa efek suatu negara. 

 

 

 



2.1.5 Analisis Laporan Keuangan  

1) Pengertian Laporan Keuangan  

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi, dimana dalam proses 

akuntansi tersebut meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, kemudian 

disusun menjadi laporan keuangan yang mencerminkan keadaan hutang modal, 

hasil serta beban dala suatu perusahaan. 

Pengertian laporan keuangan menurut IAI dalam buku pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009, hal. 1.5) adalah : Laporan 

Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja 

keuangan suatu entitas.  

2) Tujuan dan Manfaat Analisis Laporan Keuangan 

Sebelum dilakukan pengambilan keputusan keuangan, perlu dipahami kondisi 

keuangan perusahaan. Untuk memahami kondisi keuangan perusahaan diperlukan 

analisis terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan 

berguna bagi manajer keuangan (pihak intern perusahaan), dan pihak diluar 

perusahaan seperti para pemodal dan kreditur ( (Pudjiastuuti, 2009, hal. 59). 

Menurut  (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009) dalam buku Pernyataan Standar 

Akuntansi keuangan. Tujuan Laporan Keuangan adalah memberikan informasi 

mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat 

bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalan pembuatan 

keputusan ekonomi.  

 

 



2.1.6 Rasio Keuangan  

1) Pengertian Rasio Keuangan  

Menurut (Harahap, 2010, hal. 16) Rasio keuangan merupakan rasio yang 

menggambarkan hubungan antara jumlah tertentu dengan jumlah lainnya pada 

laporan keuangan. Penggunaan rasio keuangan akan menjelaskan dan memberikan 

gambaran tentang baik buruknya keadaan serta posisi keuangan perusahaan, 

terutama bila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka pembanding yang 

digunakan sebagai standar industri. 

Rasio keuangan dirancang untuk membantu mengevaluasi laporan keuangan. 

Untuk melakukan analisis rasio keuangan, diperlukan perhitungan rasio-rasio 

keuangan yang mencerminkan aspek-aspek tertentu. Setiap bentuk dari analisis 

rasio mempunyai tujuan tertentu atau digunakan untuk menentukan perbedaan 

penekanan hubungan.  

2) Penggolongan Rasio Keuangan  

Membagi rasio keuangan dalam 5 jenis berdasarkan ruang lingkup atau tujuan 

yang ingin dicapai. Kelima rasio keuangan (dirinci menjadi 30 rasio keuangan) 

tersebut adalah: Pertama, rasio likuiditas yang meliputi: 

(1) current ratio, yaitu rasio yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva 

lancarnya; 

(2) quick ratio, yaitu rasio yang menjembatani kekurangan yang disajikan oleh 

current ratio dengan mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendek melalui aktiva lancar yang benar-benar likuid; dan 



(3) net working capital, yaitu rasio yang digunakan untuk menghitung selisih 

antara aktiva lancar dan kewajiban lancar. Rasio ini bisa digunakan untuk 

melihat secara ekstrim apakah suatu perusahaan mengalami kesulitan 

likuiditas keuangan atau tidak.  

Kedua, rasio aktivitas meliputi:  

(1) total assets turnover, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa 

efisien penggunaan seluruh aktiva perusahaan untuk menunjang kegiatan 

perusahaan. Semakin besar total assets turnover maka semakin efisien 

seluruh aktiva yang digunakan untuk menunjang kegiatan penjualan; 

(2) total fixed assets turnover, yaitu rasio yang berfungsi untuk mengukur 

tingkat efisiensi penggunaan aset tetap perusahaan untuk menunjang 

kegiatan penjualan; 

(3) account receivable turnover yang berfungsi untuk mengukur seberapa cepat 

piutang ditagih sehingga berubah menjadi kas; 

(4) inventory turnover, yaitu rasio yang berfungsi untuk mengukur kecepatan 

perputaran persediaan menjadi kas, dimana semakin cepat persediaan terjual 

semakin cepat investasi berubah menjadi kas; 

(5) average collection period, yang berfungsi untuk mengukur efisiensi 

pengelolaan piutang dagang; dan 

(6) days sales in inventory, yang berfungsi untuk kinerja dan efisiensi 

pengelolaan yang menunjukkan lamanya rata-rata persediaan dalam setahun 

yang berubah menjadi kas. 



Ketiga, rasio rentabilitas/profitabilitas. Termasuk dalam kelompok rasio ini 

adalah: 

(1) gross profit margin, yaitu berfungsi untuk mengukur tingkat pengembalian 

laba kotor terhadap penjualan; 

(2) net profit margin, yaitu berfungsi untuk mengukur tingkat pengembalian 

keuntungan bersih terhadap penjualan bersihnya; 

(3) operating return on assets, yang digunakan untuk mengukur tingkat 

pengembalian dari keuntungan operasional perusahaan terhadap seluruh 

aset yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan operasional; 

(4) return on assets, yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang 

dimilikinya; 

(5) return on equity (ROE), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

return atau efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan ekuitas yang dimiliki perusahaan; 

(6) operating ratio, yang digunakan untuk mengukur tingkat return dari 

keuntungan operasional perusahaan terhadap nilai bersih penjualan yang 

dihasilkan. 

 

 

 

 

 



Keempat, rasio solvabilitas atau leverage yang meliputi: 

(1) debt ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat leverage 

terhadap total aset yang dimiliki perusahaan; 

(2) debt to equity ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur 

penggunaan hutang terhadap total shareholders equity yang dimiliki 

perusahaan; 

(3) long term debt to equity ratio, digunakan untuk mengukur hutang jangka 

panjang terhadap shareholders equity;  

(4) long term debt to capitalization ratio, berfungsi untuk membandingkan 

antara kewajiban jangka panjang dengan shareholders equity; 

(5) time interest earned ratio, berfungsi untuk menunjukan kemampuan dari 

hasil laba usaha untuk memenuhi beban bunga yang harus dibayar; 

(6) cash flow ratios, digunakan untuk mengukur kinerja arus kas perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban membayar bunga; 

(7) cash flow interest coverage, digunakan untuk mengukur arus kas yang 

berasal dari kegiatan operasi dalam membayar beban bunga; 

(8) cash flow to net income, digunakan untuk mengukur korelasi arus kas 

operasional dengan laba bersih sesudah pajak; dan 

(9) cash return on sales; digunakan untuk mengukur arus kas dari aktivitas 

operasi yang terkait dengan penjualan bersih.  

Kelima, rasio pasar meliputi: 

(1) book value per share, yang digunakan untuk mengukur shareholders equity 

dari setiap saham; 



(2) price to book value, digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar saham 

terhadap nilai bukunya; 

(3) dividen yield, yang digunakan untuk mengukur kinerja saham berdasarkan 

dividen yang dibagikan; 

(4) dividend payout ratio, digunakan untuk melihat pertumbuhan dividen per 

saham terhadap pertumbuhan earning per share; 

(5) price earning ratio, yang merupakan perbandingan antara harga pasar 

dengan earning per share dari saham yang bersangkutan; 

(6) earning per share (EPS), yaitu perbandingan antara laba bersih setelah pajak 

pada satu tahun buku dengan jumlah saham yang diterbitkan. 

3) Analisis Rasio Keuangan Perusahaan  

Analisis rasio selalu digunakan untuk mengetahui kesehatan keuangan dan 

kemajuan perusahaan setiap kali laporan keuangan diterbitkan. Analisis rasio 

membandingkan antara (1) unsur-unsur neraca; (2) unsur-unsur laporan laba-rugi; 

(3) unsur-unsur neraca dan laba-rugi; serta (4) rasio keuangan emiten yang satu 

dengan rasio keuangan emiten yang lainnya. Dari laporan laba-rugi dan neraca 

tersebut dapat disusun rasio keuangan sesuai dengan kepentingan investor (Samsul, 

Analisis Rasio Keuangan Perusahaan , 2009, hal. 143). 

Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah earning per share 

(EPS), net profit margin (NPM), return on assets (ROA), dan return on equity 

(ROE). 

 

 



a) Earning Per Share (EPS) 

Rasio earning per share (EPS) atau laba per saham merupakan nilai statistik 

yang paling sering digunakan ketika sedang membahas kinerja suatu perusahaan 

atau nilai saham. EPS memberikan informasi penting bagi para investor dalam 

menilai seberapa jauh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba tiap 

lembar saham yang beredar. Dengan mengetahui EPS dapat dinilai berapa potensi 

laba yang akan diterima investor. Rasio ini sekaligus sebagai indikator untuk 

memprediksi keberhasilan ataukah kegagalan yang akan diperoleh investor di masa 

yang akan datang. 

Perusahaan yang stabil biasanya akan memperlihatkan stabilitas pertumbuhan 

EPS setiap tahunnya. Sebaliknya perusahaan yang tidak stabil akan 

memperlihatkan pertumbuhan EPS yang fluktuatif. Untuk mengetahui tingkat 

pertumbuhan EPS dilakukan dengan membandingkan nilai EPS tahun tertentu 

dengan tahun sebelumnya. Menurut (Walsh, 2014, hal. 150) pertumbuhan EPS 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham.  

EPS menunjukkan perbandingan antara laba bersih dengan jumlah saham yang 

beredar. Semakin tinggi nilai EPS berarti semakin besar laba yang diperoleh 

pemegang saham atas setiap lembar saham yang dimilikinya. Nilai EPS yang tinggi 

akan meningkatkan harga saham, begitu pula sebaliknya nilai EPS yang rendah 

akan menurunkan harga saham.  

Earning per share dapat dihitung dengan rumus: 

 

 

Laba Setelah Pajak 

Jumlah Saham yang Beredar 
EPS = 



b) Net Profit Margin (NPM)  

Net profit margin (NPM) merupakan ukuran yang digunakan dalam memantau 

profitabilitas perusahaan. NPM mengukur seberapa banyak keuntungan operasional 

yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan. Rasio ini menginterpretasikan tingkat 

efisiensi perusahaan, yakni sejauh mana kemampuan perusahaan menekan biaya 

operasionalnya pada periode tertentu. 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 cukup rendah. Selain itu, 

kemampuan perusahaan dalam menekan biaya-biayanya dianggap kurang baik 

sehingga investor pun enggan untuk menanamkan dananya. Hal tersebut 

mengakibatkan harga saham perusahaan ikut mengalami penurunan (Sianipar, 

2015, hal. 37). 

Pernyataan serupa dikemukakan oleh (Husnan, NPM, 2016, hal. 74) 

menyatakan bahwa NPM diperoleh dengan membandingkan laba operasi dengan 

penjualan. Semikin tinggi nilai rasio ini, menunjukkan bahwa profitabilitas 

perusahaan semakin baik sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya.  

Net profit margin dapat dihitung dengan rumus: 

  

 

 

 

 

Laba Setelah Pajak 

Total Penjualan 

NPM = 100% 



c) Return On Assets (ROA)  

Return on assets (ROA) mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan. Rasio ini menghubungkan antara laba sebelum pajak 

dengan total aktiva. Oleh karena itu, semakin besar ROA perusahaan, semakin 

besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin 

baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset. Munawir (2010, 89) 

menyatakan bahwa ROA mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu 

teknik analisa keuangan yang bersifat menyeluruh atau komprehensif. Rasio ini 

mengukur efektivitas perusahaan dengan keseluruhan aktiva yang digunakan untuk 

operasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba.  

Return on assets dapat dihitung menggunakan rumus: 

 

 

 

d) Return On Equity (ROE)  

Hasil usaha yang optimal akan dicapai dengan menggunakan modal 

perusahaan yang diinvestasikan dalam aktiva untuk mendapat keuntungan. 

Penghasilan yang tersedia atas pemilik suatu modal yang diinvestasikan suatu 

perusahaan diukur dengan return on equity (ROE). Rasio tersebut bertujuan untuk 

mengetahui serta mengukur seberapa besar tingkat pengembalian modal sendiri dari 

saham yang diinvestasikan keperusahaan melalui besarnya pendapatan atau laba 

yang dihasilkan perusahaan. Return on equity mengukur kemampuan perusahaan 

memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham. 

Laba Setelah Pajak 

Total Aset 
ROA = 100% 



ROE adalah alat ukur profitabilitas yang sangat umum digunakan untuk 

mengukur kinerja perusahaan. Perusahaan yang memiliki nilai ROE tinggi 

dianggap memiliki kinerja yang lebih baik.  

Return on equity dapat dihitung menggunakan rumus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laba Setelah Pajak 

Modal Sendiri 
ROE = 100% 



2.2 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian tentang pengaruh 

earning per share (EPS), net profit margin (NPM), return on asset (ROA) dan 

return on equity (ROE) terhadap harga saham. Hasil daribeberapa peneliti akan 

digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, antara 

lain adalah sebagai berikut : 

NO Nama Peneliti  Variabel  Hasil/Kesimpulan 

1  Sasongko dan 

(Wulandari, 2016) 

economic value 

added (EVA), return 

on assets (ROA), 

return on equity 

(ROE), return on 

sales (ROS), earning 

per share (EPS), 

basic earning power 

(BEP) dan harga 

saham.  

Hanya EPS yang 

berpengaruh terhadap 

harga saham. EVA, 

ROA, ROE, ROS dan 

BEP tidak berpengaruh 

terhadap harga saham.  

2  (Silitonga, 2009)  Price earning ratio 

(PER), return on 

equity (ROE), net 

profit margin (NPM), 

dan harga saham.  

PER dan NPM 

berpengaruh secara 

positif terhadap harga 

saham. ROE memiliki 

arah negatif namun tidak 

signifikan 

mempengaruhi harga 

saham.  

3  (Putri, 2011) Current ratio (CR), 

debt to equity ratio 

(DER), return on 

assets (ROA), return 

on equity (ROE), 

earning per share 

(EPS), dan harga 

saham.  

CR dan EPS 

berpengaruh positif 

terhadap harga saham. 

ROA dan DER memiliki 

arah positif tidak 

signifikan. ROE 

memiliki tidak memiliki 

pengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap 

harga saham.  

4  (Hutami, 2012)  Dividend per share 

(DPS) return on 

equity (ROE), net 

DPS, ROE, dan NPM 

berpengaruh positif 

terhadap harga saham.  



profit margin (NPM), 

dan harga saham.  

5  (Wulandari, 2012)  Capital adequacy 

ratio (CAR), return 

on risked (RORA), 

net profit margin 

(NPM), return on 

assets (ROA), loan to 

deposit ratio (LDR), 

dan harga saham.  

NPM dan LDR 

berpengaruh negatif 

sedangkan ROA 

berpengaruh positif 

terhadap harga saham. 

CAR dan RORA tidak 

berpengaruh  

6 Tri Suciyati (2010) 1. Dependen : Harga 

Saham 

2. Independen : 

ROA, ROE, EPS, 

NPM dan EVA 

3. Sampel : Teknik 

pengambilan 

sampel yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah purposive 

sampling. Sampel 

yang dipilih 

sebanyak 16 

perusahaan 

4. Teknik Analisis : 

analisis regresi 

linear berganda 

dengan tingkat 

signifikansi 

sebesar 5%  

 

1. Pengujian hipotesis 

menjelaskan EPS dan 

EVA berpengaruh 

Signifikan terhadap 

harga sahan 

2. Pengujian 

membuktikan ROA, 

ROE dan NPM tidak 

berpengaruh terhadap 

harga saham 

perusahaan tambang 

di Bursa Efek 

Indonesia. 

3. Pengujian hipotesis 

secara simultan ROA, 

ROE, NPM, EPS dan 

EVA berpengaruh 

terhadap harga saham 

perusahaan tambang 

di Bursa Efek  

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Kerangka Pikir  

Secara umum kinerja keuangan perusahaan ditunjukkan dalam laporan 

keuangan yang dipublikasikan yang kemudian dianalisis menggunakan rasio 

keuangan. Jadi, dari analisis laporan keuangan akan diperoleh rasio keuangan. 

Selanjutnya penelitian ini akan menguji bagaimana pengaruh atau kontribusi 

kinerja keuangan yang diukur melalui rasio keuangan terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur. Kerangka hubungan rasio keuangan dengan harga saham 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPS (x₁) NPM(x₂) ROA (x₃) ROE (x₄) 

HARGA 

SAHAM 

METODE 

ANALISIS 

 

KESIMPULAN 

LAPORAN 

KEUANGAN 

PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR YANG 

TERDAFTAR DI BEI 



2.4 Hipotesis  

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori dan kerangka 

pikir penelitian, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:  

1. Diduga earning per share (EPS), net profit margin (NPM) , return on asset 

(ROA) dan return on equity (ROE) berpengaruh secara parsial terhadap harga 

saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

2. Diduga earning per shasre (EPS), net profit margin (NPM) , return on asset 

(ROA) dan return on equity (ROE) berpengaruh secara simultan terhadap 

harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

3. Diduga EPS yang paling berpengaruh dominan terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

 

  



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis menentukan objek penelitian perusahaan 

Manufaktur khusus untuk sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Adapun waktu yang dimanfaatkan dalam melakukan penelitian dan mengumpulkan 

data yang diperlukan adalah kurang lebih dua bulan lamanya mulai dari bulan 

Desember 2018 sampai dengan Februari 2019, dan peneliti juga mengunjungi situs 

resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id)  

3.2 Jenis dan Sumber Data  

3.2.1 Jenis Data 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif karena mengacu pada 

perhitungan analisis data penelitian yang berupa angka-angka. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data 

yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada baik 

data internal maupun eksternal organisasi dan data yang dapat diakses melalui 

internet, penelusuran dokumen atau publikasi informasi. 

3.2.2 Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan perusahaan 

manufaktur per 31 Desember 2018 dan harga saham yang dapat diunduh melalui 

website www.idx.id. 

 

 



3.3 Populasi dan Sampel  

3.3.1 Populasi 

Populasi merupakan suatu kesatuan individu atau subjek pada wilayah dan 

waktu serta kualitas tertentu yang akan diamati/diteliti (Supardi, 2008, hal. 101). 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor farmasi yang terdaftar 

di BEI tahun 2018 yaitu sejumlah 10 perusahaan.  

3.3.2 Sampel 

Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang dijadikan subjek penelitian 

sebagai wakil dari anggota populasi (Supardi, 2008: 103). Sampel dipilih dengan 

menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel 

berdasarkan kriteria yang ditentukan. Kriteria tersebut adalah:  

1. Perusahaan manufaktur Sektor Plastik dan Kemasan yang terdaftar di BEI 

Periode Tahun 2015-2017. 

2. Perusahaan manufaktur yang yang telah menerbitkan laporan keuangan yang 

menyajikan data rasio keuangan yang dibutuhkan dan harga saham Periode 

Tahun 2015-2017  

3. Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian pada Periode Tahun 

2015-2017. 

 

 

 

 

 



3.4 Metode Analisis Data  

Langkah-langkah analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) Analisis Regresi Linier Berganda  

Penelitian ini menggunakan teknik regresi linier berganda (Multiple 

Regression Model) untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Digunakan analisis regresi linier berganda karena melibatkan 

dua atau lebih variabel independen. Model umum analisis regresi tersebut adalah 

sebagai berikut (Sugiyono, 2014, hal. 211). 

Y = 𝛼 + b₁ x₁ + b₂ x₂ + b₃ x₃ + b₄ x₄ + e 

Keterangan : 

Y   =  Harga Saham 

𝛼   = Konstanta 

b1 b2 b3 b4  = Koefisien Regresi 

x1  = EPS 

x2   = NPM 

x3  = ROA 

x4   = ROE 

e   = Error Of Term 

 

 

 

 

 



1. Uji Asumsi Klasik  

Regresi dengan metode estimasi Ordinary Least Square (OLS) akan 

memberikan hasil yang Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) jika memenuhi 

asumsi klasik (Ghozali, 2011, hal. 173). Terdapat asumsi yang mendasari model 

regresi linier dengan menggunakan model OLS (pangkat kuadrat terkecil biasa). 

Jika asumsi-asumsi tersebut diterima begitu saja mungkin dapat menyebabkan 

pengambilan keputusan yang menyesatkan, oleh karena itu perlu dilakukan uji 

asumsi klasik.  

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini digunakan untuk memastikan bahwa 

data berdistribusi normal, tidak terdapat multikolinearitas, dan tidak terdapat 

heteroskedastisitas dalam model yang digunakan. Jika semua itu terpenuhi maka 

model analisis layak digunakan. 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011:160). Uji 

statistik yang digunakan adalah uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov, 

dengan ketentuan sebagai berikut:  

1) Jika Asym.sig < taraf signifikansi (α = 5%), maka residual berdistribusi tidak 

normal. 

2) Jika Asymp.sig > taraf signifikansi (α = 5%), maka residual berdistribusi 

normal.  

 

 

 



b. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi yang tinggi antar variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi antar variabel 

independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini 

tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang memiliki 

nilai korelasi antar variabel independen sama dengan nol. 

Multikolinearitas dapat dilihat pada nilai toleransi dan nilai VIF (Variance 

Inflation Factor). Multikolinearitas tidak terjadi apabila nilai tolerance lebih dari 

0,100 dan nilai VIF (Variance Inflation Factor) kurang dari 10, apabila tidak terjadi 

multikolinearitas maka analisis dapat dilanjutkan (Ghozali, Uji Multikolinearitas, 

2011, hal. 105)  

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan Uji Glejser. Uji 

Gjelser dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel 

independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi 

variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, Uji 

Gjelser, 2011, hal. 139-143).  



Uji Hipotesis  

Untuk membuktikan hipotesis diterima atau ditolak dilakukan pengujian 

hipotesis, yaitu terdiri dari uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji Fhitung dan R²).  

a. Uji Parsial (uji t) 

Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel rasio 

keuangan mempunyai pengaruh terhadap harga saham, dengan asumsi variabel 

independen lainnya dianggap konstan. Dasar pengambilan keputusan adalah 

hipotesis akan diterima apabila nilai probabilitas tingkat kesalahan t atau p value 

lebih kecil dari taraf signifikansi tertentu (taraf signifikansi 5%).  

b. Uji Simultan (uji Fhitung dan f)  

Uji simultan (uji statistik F) pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel independen yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel-variabel rasio keuangan mempunyai pengaruh terhadap harga 

saham. Dasar pengambilan keputusan adalah hipotesis akan diterima apabila nilai 

probabilitas tingkat kesalahan F atau p value lebih kecil dari taraf signifikansi 

tertentu (taraf signifikansi 5%). 

c. Koefisien determinasi (R2)  

pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. 

Nilai R2 yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.  

 



3.5 Definisi Operasional  

Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu variabel dependen 

dan independen. Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu harga 

saham. Sedangkan variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri 

dari: earning per share (EPS), net profit margin (NPM), return on asset (ROA), 

dan return on equity (ROE). 

Definisi operasional adalah batasan pengertian variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian. Definisi operasional digunakan untuk menjelaskan 

supaya terdapat kesamaan penaksiran dan tidak mempunyai arti yang berbeda. 

1. Harga saham (Y) Harga saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

harga saham penutupan (closing price) pada akhir tahun 2018. 

2. Earning Per Share (EPS) (X1) EPS merupakan rasio untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan per lembar 

saham. 

3. Net Profit Margin (NPM) (X2) NPM merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur seberapa banyak keuntungan operasional yang diperoleh 

dari setiap rupiah penjualan. 

4. Return on Assets (ROA) (X3) ROA merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur kamampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari 

penggunaan aset. 



5. Return on Equity (ROE) (X4) ROE merupakan rasio untuk mengukur 

seberapa besar tingkat pengembalian modal sendiri dari saham yang 

diinvestasikan ke perusahaan melalui besarnya pendapatan atau laba yang 

dihasilkan perusahaan. 

  



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum  

4.1.1 Sejarah Bursa Efek Indonesia 

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 

1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring 

dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. 

Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Sejarah singkat bursa efek  indoesia 

1912 
Bursa efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh 

pemerintah Hindia Belanda. 

1914-1918 Bursa efek di Batavia ditutup selama perang dunia I. 

1925-1942 
Bursa efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan 

bursa efek di Semarang dan Surabaya. 

Awal 1939 
Karena isu politik (perang dunia II) bursa efek di Semarang 

dan Surabaya ditutup. 

1942-1952 
Bursa efek di Jakarta ditutup kembali selama perang dunia 

II. 

1956 
Program nasionalisasi perusahaan Belanda. Bursa efek 

semakin tidak aktif. 

1956-1977 Perdagangan di bursa efek vakum. 

10 Agustus 1977 

Bursa efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. 

BEJ dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana 

Pasar Modal). Pengaktifan kembali pasar modal ini juga 

ditandai dengan go public PT. Semen Cibinong sebagai 

emiten pertama. 

1977-1987 

Perdagangan di bursa efek sangat lesu. Jumlah emiten 

hingga 1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih 

instrumen perbankan dibanding instrumen pasar modal. 

1988-1990 

Paket deregulasi dibidang perbankan dan pasar modal 

diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktivitas 

bursa terlihat meningkat. 



2 Juni 1988 

Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan 

dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek 

(PPUE), sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan 

dealer. 

Desember 1988 

Pemerintah mengeluarkan paket Desember 88 (PAKDES 

88) yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go 

public dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi 

pertumbuhan pasar modal. 

16 Juni 1989 

Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola 

oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek 

Surabaya. 

13 Juli 1992 

Swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah menjadi Badan 

Pengawasan Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai 

HUT BEJ. 

22 Mei 1995 

Sistem Otomatis perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan 

sistem computer JATS (Jakarta Automated Trading 

Systems). 

10 November 

1995 

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 

1995 tentang pasar modal. Undang-Undang ini mulai 

diberlakukan mulai januari 1996. 

1995 
Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek 

Surabaya. 

2000 
Sistem perdagangan tanpa warkat (scripless trading) mulai 

diaplikasikan di pasar modal Indonesia. 

2002 
BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh 

(remote trading). 

2007 

Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek 

Jakarta (BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

2009 
Peluncuran perdana sistem perdagangan baru PT. Bursa 

Efek Indonesia: JATS-NextG. 

2011 

Adapun dalam hal kapitalisasi pasar, per 30 Desember 

2011 kapitalisasi pasar BEI telah mencapai Rp3.537 

triliun. 

2014 

Perubahan satuan lot yang baru mulai diberlakukan, 

dari sebelumnya 500 lembar saham per lot menjadi 100 

lembar saja dalam tiap 1 lotnya. 

2017 

Adapun harga saham antara Rp Rp 200-Rp 5.000 maka 

batas naik-turunnya 25 persen dalam sehari. Dan 

terakhir untuk yang di atas Rp 5.000 maka bisa naik 

dan turun 20 persen. 

Sumber: www.idx.co.id (Diakses tahun 2019) 

 

https://analis.co.id/minimal-beli-saham-berapa-lembar-1-lot.html
http://www.idx.co.id/


1) Visi dan Misi Bursa Efek Indonesia 

a) Visi 

Menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia. 

b) Misi 

Menyediakan infrastruktur untuk mendukung terselenggaranya 

perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien serta mudah diakses 

oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). 

2) Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia 

Struktur organisasi merupakan elemen penting untuk menjalankan 

aktivitas perusahaan yang menggambarkan hubungan wewenang dan 

tanggung jawab bagi setiap sumber daya manusia yang ada dalam 

perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, maka seluruh 

aktivitas perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik dan mengarah pada 

tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Struktur organisasi pada Bursa 

Efek Indonesia dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.1.1 

Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Gambaran Umum Objek Penelitian 
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Penelitian ini dilakukan pada 10 perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam data penelitian ini diperoleh dari kantor 

perwakilan Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2017, Darya Varia Laboratoria 

Tbk, Indofarma (Persero) Tbk, Kimia Farma (Persero) Tbk, Kalbe Farma Tbk, 

Merck Indonesia Tbk, Pyridam Farma Tbk, Merck Sharp Dohme Pharmaa Tbk, 

Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, Tempo Scan Pasific Tbk, dan Delta 

Djakarta Tbk. 

1. Sejarah dan Visi Misi Darya Varia Laboratoria Tbk. 

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk ("Darya-Varia atau Perseroan") adalah 

perusahaan farmasi yang telah lama berdiri di Indonesia, beroperasi sejak tahun 

1976. Setelah menjadi perusahaan terbuka pada tahun 1994, Perseroan 

mengakuisisi PT Pradja Pharin (Prafa) di tahun 1995, dan terus 

mengembangkan berbagai produk Obat Resep dan Consumer Health. Pada Juli 

2014, Darya-Varia bergabung (merger) dengan Prafa. 

 Visi 

Menjadi Perusahaan terbaik yang menyediakan solusi kesehatan 

berkualitas di Indonesia  

 Misi 

Membangun Indonesia yang lebih sehat setiap orang disetiap waktu 

dengan produk dan pelayanan yang unggul, bekerja sama dalam 

sebuah keluarga "BERSATU" 

 

 



2. Sejarah dan Visi Misi Indofarma (Persero) Tbk 

Pada tanggal 2 Januari 1996, Perum Indonesia Farma diubah menjadi 

Perseroan Terbatas Indofarma (PT Indofarma). Untuk mengantisipasi 

perubahan dan daya saing, pada tahun ini dilakukan akuisisi PT Riasima Abadi 

Farma, yang merupakan produsen bahan baku farmasi, dilakukan renofasi pada 

bagian Litbang pada tahun 1996-1997. Tahun 1999 dibangunextraction 

plant dan selesai awal tahun 2000, serta pendirian anak perusahaan 

PT Indofarma Global Medika (PT IGM) sebagai distributor dan pemasaran 

produksi farmasi termasuk alat kesehatan.  

 Visi  

Menjadi perusahaan yang berperan signifikan dalam perbaikan 

kualitas hidup manusia dengan memberi solusi dalam masalah 

kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 

 Misi  

PT Indofarma (Persero) Tbk memiliki misi antara lain : 

1) Menyediakan produk dan layanan yang berkualitas dengan 

harga yang terjangkau oleh masyarakat. 

2) Melakukan penelitian dan pengembangan produk yang inovatif 

dengan prioritas untuk mengobati penyakit dengan  tingkat 

revalensi tinggi. 

3) Mengembangkan potensi sumber daya manusia sehingga 

memiliki kepedulian profesionalisme dan kewirausahaan tinggi. 

 



3. Sejarah dan Visi Misi Kimia Farma (Persero) Tbk 

Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang 

didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Nama perusahaan ini 

pada awalnya adalah NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co. Berdasarkan 

kebijaksanaan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda di masa awal 

kemerdekaan, pada tahun 1958, Pemerintah Republik Indonesia melakukan 

peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF (Perusahaan Negara 

Farmasi) Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, 

bentuk badan hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama 

perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma (Persero). 

 Visi  

Menjadi perusahaan Healthcare pilihan utama yang terintegrasi dan 

menghasilkan nilai yang berkesinambungan. 

 Misi 

Melakukan aktivitas usaha di bidang-bidang industri kimia dan farmasi, 

perdagangan dan jaringan distribusi, ritel farmasi dan layanan kesehatan 

serta optimalisasi aset. 

4. Sejarah dan Visi Misi Kalbe Farma Tbk 

Di pasar internasional, Perseroan telah hadir di negara-negara ASEAN, 

Nigeria, dan Afrika Selatan, dan menjadi perusahaan produk kesehatan 

nasional yang dapat bersaing di pasar ekspor. 

Sejak pendiriannya, Perseroan menyadari pentingnya inovasi untuk 

mendukung pertumbuhan usaha. Kalbe telah membangun kekuatan riset dan 



pengembangan dalam bidang formulasi obat generik dan mendukung 

peluncuran produk konsumen dan nutrisi yang inovatif. Melalui aliansi 

strategis dengan mitra-mitra internasional, Kalbe telah merintis beberapa 

inisiatif riset dan pengembangan yang banyak terlibat dalam kegiatan riset 

mutakhir di bidang sistem penghantaran obat, obat kanker, sel punca dan 

bioteknologi. 

Didukung lebih dari 17.000 karyawan, kini Kalbe telah tumbuh menjadi 

penyedia layanan kesehatan terbesar di Indonesia, dengan keunggulan keahlian 

di bidang pemasaran, branding, distribusi, keuangan serta riset dan 

pengembangan. Kalbe Farma juga merupakan perusahaan produk kesehatan 

publik terbesar di Asia Tenggara, dengan nilai kapitalisasi pasar Rp79,2 triliun 

dan nilai penjualan Rp20,2 triliun di akhir 2017. 

 Visi: 

Menjadi perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik dengan skala 

internasional yang didukung oleh inovasi, merek yang kuat, dan manajemen 

yang prima. 

 Misi:  Meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik. 

5. Sejarah dan Visi Misi Merck Indonesia Tbk 

PT Merck Tbk dirikan pada tahun 1970. PT Merck Tbk menjadi 

perusahaan publik pada tahun 1981, dan merupakan salah satu perusahaan 

pertama yang terdaftar di Bursa Saham Indonesia. Sebagian besar saham 

dimiliki oleh Grup Merck yang berkantor pusat di Jerman dan merupakan 

perusahaan farmasi dan kimia tertua di dunia. 

1970 Pendirian Merck Indonesia 

1972 Dimulainya Produksi Farmasi 



1981 Penawaran Saham Kepada Publik 

1984 Dimulainya Bisnis Kimia 

1993 Divisi Farmasi Memulai Bisnis Obat Bebas 

2006 Divisi Farmasi menjadi Merck Serono 

2007 - Ekspor Produk Farmasi ke Filipina 

- Sertifikasi ISO 14001 & OHSAS 18001 

2008 - Peluncuran Nilai-Nilai Merck 

- Pemisahan Bisnis Merck Serono dan Obat Bebas 

2010 Peluncuran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Klik Hati dan 

Youth Take Action 

2011 Peluncuran Merck Millipore 

 

 Visi 

Kami di PT Merck Tbk, dihargai oleh seluruh pemegang 

kepentingan karena kesuksesan kami yang berkelanjutan, 

berkesinambungan, dan di atas pangsa pasar pada bidang yang kami 

jalankan. 

 Misi 

Kami di PT Merck Tbk memberikan nilai tambah bagi: 

1) Pelanggan kami, melalui perluasan kesempatan pada usaha 

mereka dalam jangka panjang, membentuk kemitraan yang 

saling menguntungkan. 

2) Konsumen kami, melalui penyediaan produk-produk yang aman 

& bermanfaat. 

3) Pemegang Saham kami, melalui pencapaian hasil usaha yang 

berkesinambungan & berarti. 



4) Karyawan kami, melalui penciptaan lingkungan kerja yang 

aman & pemberian kesempatan yang sama bagi semua. 

5) Lingkungan kami, melalui teladan yang kami berikan dalam 

bentuk tindakan perlindungan & dukungan bagi masyarakat 

sekitar. 

6. Sejarah dan Visi Misi Pyridam Farma Tbk.  

PT. Pyridam Farma Tbk. (PYFA) beroperasi dalam produksi obat-obatan 

modern dan tradisional. PYFA memproduksi berbagai macam produk yaitu, 

Antibiotik, Vitamin, Suplemen, dan perawatan herbal tradisional. Pada 

awalnya, PYFA memproduksi produk-produk kesehatan hewan. Perusahaan 

bekerja sangat erat untuk membantu petani untuk mengembangkan peternakan 

canggih pada waktu itu. PYFA tercatat di Bursa Efek Indonesia di tahun 2001 

pada Papan Pengembangan. Perusahaan didirikan pada tahun 1976 dan 

berpusat di Jakarta, Indonesia. 

 Visi 

Menjadi perusahaan yang dikenal dan terpandang di pasar nasional 

dan regional sebagai produsen dan pemasok produk-produk farmasi 

yang terpercaya dan handal karena unggul dalam kualitas, inovasi 

dan pelayanan. 

 Misi 

Melayani masyarakat dengan sepenuh hati, baik nasional maupun 

regional dengan produk inovatif dan bermutu tinggi dan senantiasa 



melakukan pengembangan produk untuk meraih hidup sehat yang 

lebih baik. 

7. Sejarah dan Visi Misi Merck Sharp Dohme Pharmaa Tbk 

Merck Sharp Dohme Pharma Tbk (dahulu PT Schering-Plough Indonesia 

Tbk) (SCPI) didirikan dengan nama PT Essex Indonesia pada 07 Maret 1972 

dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Januari 1975. Kantor pusat 

SCPI berlokasi di Wisma BNI 46, Lt. 27 Jalan Jendral Sudirman Kav. 1, Jakarta 

10220 dan pabrik berlokasi di Pandaan, Jawa Timur. 

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Merck Sharp 

Dohme Pharma Tbk adalah Merck Sharp & Dohme Corp (Sebelumnya 

Schering-Plough International Inc., USA), dengan persentase kepemilikan 

sebesar 98,41%. 

 Visi 

Kami di PT Merck Tbk, dihargai oleh seluruh pemegang 

kepentingan karena kesuksesan kami yang berkelanjutan, 

berkesinambungan, dan di atas pangsa pasar pada bidang yang kami 

jalankan. 

 Misi 

Kami di PT Merck Tbk memberikan nilai tambah bagi: 

Pelanggan kami, melalui perluasan kesempatan pada usaha mereka 

dalam jangka panjang, membentuk kemitraan yang saling 

menguntungkan. 

 

http://www.britama.com/index.php/tag/scpi/


8. Sejarah dan Visi Misi Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk 

1970 Dibentuk CV Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul. 

1975 Bentuk usaha industri jamu pun berubah menjadi Perseroan Terbatas  

dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul 

1984 Generasi kedua, yang mendirikan PT Sido Muncul Desy Sulistio 

memutuskan untuk memindahkan pabrik ke Lingkungan Industri 

Kecil di Jalan Kaligawe Semarang lantaran pabrik sebelumnya 

sudah kekurangan kapasitas produksi. 

1997 Peletakan batu pertama pembangunan pabrik kedua, di Klepu,   

Ungaran yang diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X. 

2000 Pabrik dengan luas 30 hektar itu pun diresmikan oleh Menteri 

Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia. Sido 

Muncul pun mendapatkan dua sertifikat, yaitu sertifikat Cara 

Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara 

Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) setara dengan farmasi. 

Sertifikat inilah yang menjadikan Sido Muncul sebagai satu-satunya 

pabrik jamu berstandar farmasi. 

2011-2012 Prediksi tahun ketika produk Sido Muncul mulai diekspor ke luar 

negeri 

2013 Sido Muncul Go Public dan menjadi perusahaan terbuka dengan  

nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk dengan kode 

saham SIDO. 



2015 Petinju top dunia Emmanuel ‘Manny’ Pacquiao datang ke Indonesia 

untuk membintangi iklan produk dari Sido Muncul. 

2017 Tolak Angin dan Kuku Bima Energi dapat ijin edar di pasar Filipina 

2018 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) mendirikan  

perusahaan baru di Nigeria dengan nama Muncul Nigeria Limited 

pada 5 Januari 2018. 

 

 Visi:  Menjadi industri jamu yang dapat memberikan 

manfaat pada masyarakat dan lingkungan. 

 Misi:  Meningkatkan mutu pelayanan di bidang herbal 

tradisional 

 

9. Sejarah dan Visi Misi Tempo Scan Pasific Tbk 

Pembentukan PT.Tempo Pekanbaru ini ditindaklanjuti dengan Keputusan 

Kepala PT.Tempo Pekanbaru Nomor : PBF: 446.1/AKRI/IX/2013/01.537 

tanggal 30 Oktober 1977, PT.Tempo ini pertama kali didirikan di Pekanbaru 

yaitu di jalan Nangka Nomor 1-4, dan sekarang PT. Tempo Pekanbaru berada 

di jalan Garuda Sakti komplek pergudangan Angkasa II Blok B, No 6, 

Pekanbaru, tentang Organisasi dan Tata Kerja PT.Tempo Pekanbaru. PT 

Tempo Scan Pacific Tbk dan anak perusahaannya (“Tempo Scan”) merupakan 

bagian dari kelompok usaha swasta nasional Grup Tempo yang telah memulai 

usaha perdagangan produk farmasi sejak tahun 1953. Dibentuk melalui proses 

restrukturisasi pada 1991, PT Tempo Scan Pacific Tbk pada awalnya memiliki 

nama PT Scanchemie yang pada 1970 memulai kegiatan produksi komersial 



produk farmasi dalam skala besar. Melalui anak perusahaannya, pada 1977 

Scanchemie memperluas operasinya untuk memasukkan produksi kosmetik 

dan produk konsumen.  

 Visi 

Visi dari Pt. Tempo Scan Pacific adalah menjadi perusahaan 

distribusi yang handal dan dapat memberikan costomer sabisfaction 

yang optimal kepada para principal dan costomer 

 Misi 

Memberikan jasa distribusi yang berkwalitas premium kepada 

pelanggan (principal dan costomer) dengan memberi nilai tambah 

terhadap layanan kami secara profesional. 

10. Sejarah dan Visi Misi Delta Djakarta Tbk 

DLTA merupakan salah satu anggota dari San Miguel Group, Filipina. 

Induk usaha DLTA adalah San Miguel Malaysia (L) Private Limited, Malaysia. 

Sedangkan Induk usaha utama DLTA adalah Top Frontier Investment 

Holdings, Inc, berkedudukan di Filipina. 

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Delta Djakarta Tbk, 

antara lain: San Miguel Malaysia (L) Pte. Ltd (pengendali) (58,33%) dan 

Pemda DKI Jakarta (23,34%). 

 Visi :  Menjadi nomor satu di pasar minuman berbasis malt di 

Indonesia.  

 Misi :  Memproduksi minuman berkualitas dan aman dengan biaya 

optimal,  yang akan memberikan hasil terbaik untuk pelanggan, melalui 



karyawan dan mitra bisnis yang handal; Memberikan keuntungan yang 

terbaik kepada pemegang saham; Memberi kesemptan kepada 

karyawan untuk mengembangkan kemampuan diri dan profesionalisme 

di lingkungan kerja; Peduli terhadap masyarakat sekitar dan  

lingkungan Perseroan. 

4.2 Deskripsi Data Penelitian 

Pengertian dari deskripsi data yaitu upaya menampilkan data agar data tersebut 

dapat dipaparkan secara baik dan diinterpretasikan secara mudah. Dalam penilitian 

ini data yang digunakan terdiri dari empat variabel independen dan satu variabel 

dependen, yaitu data Earning Per Share (X1), Return On Asset (X2), Return On 

Equity (X3) dan Net Profit Margin (X4) serta data harga saham emiten perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia (Y). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data 

time series yang terhimpun dalam Laporan Keuangan Tahunan yang dirilis oleh 

situs resmi perusahaan emiten terkait periode 2015-2017 sebagai variabel 

dependennya. Sedangkan untuk variabel independennya diperoleh dari website 

resminya Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diperjelas melalui tabel data yang 

berhasil dikumpukan oleh peneliti dibawah ini :  

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.1 

Data Asli Variabel EPS, ROA, ROE, NPM dan Harga Saham 2015-2017 

No 
Nama 

Perusahaan 
Tahun 

Rasio Harga 

Saham EPS ROA ROE NPM 

1 

Darya Varia 

Laboratoria 

Tbk 

2015 95.33 7.84 11.08 8.26 1300 

2016 135.79 9.93 14.09 10.48 1755 

2017 144.87 9.89 14.53 10.30 1960 

2 
Indofarma 

(Persero) Tbk 

2015 2.12 0.43 1.11 0.40 168 

2016 5.60 1.26 3.02 1.04 4680 

2017 14.93 3.03 8.79 2.84 5900 

3 
Kimia Farma 

(Persero) Tbk 

2015 44.81 7.82 13.59 5.20 870 

2016 48.15 5.89 11.96 4.67 2750 

2017 58.84 5.44 12.89 5.41 2700 

4 
Kalbe Farma 

Tbk 

2015 42.76 15.02 18.81 11.50 1320 

2016 49.06 15.44 18.86 12.13 1515 

2017 51.28 14.76 17.66 12.16 1690 

5 
Merck 

Indonesia Tbk 

2015 6363.64 22.22 30.10 14.49 6775 

2016 343.40 20.68 26.40 14.87 9200 

2017 328.99 17.40 23.95 12.74 8500 

6 
Pyridam Farma 

Tbk 

2015 5.77 1.93 3.05 1.42 112 

2016 9.62 3.08 4.88 237 200 

2017 13.32 4.47 6.55 320 183 

7 

Merck Sharp 

Dohme 

Pharmaa Tbk 

2015 38700.5 12.3 184.16 6.16 29000 

2016 37424.2 12.89 76.67 5.61 29000 

2017 34031.9 12.06 45.74 5.61 29000 



8 

Industri Jamu 

dan Farmasi 

Sido Muncul 

Tbk 

2015 29.17 15.65 16.84 19.72 550 

2016 32.04 16.08 17.42 18.76 520 

2017 35.59 16.90 18.43 20.74 545 

9 
Tempo Scan 

Pasific Tbk 

2015 115.99 8.42 12.20 6.47 1750 

2016 119.17 8.28 11.77 5.97 1970 

2017 120.85 750 10.97 5.83 1800 

10 
Delta Djakarta 

Tbk 

2015 11895.11 18.50 22.60 27.45 5200 

2016 316.90 21.25 21.25 32.84 5000 

2017 349.39 20.87 69.79 35.99 4590 

Sumber : Data Primer Diolah,2019 

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari harga saham emiten perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015-2017. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga saham emiten 

perusahaan Manufaktur sebagai variabel dependen sedangkan yang menjadi 

variabel independen adalah Earning Per Share, Return On Asset, Return On Equity, 

dan Net Profit Margin. Selanjutnya dilakukan analisis Statistik Deskriptif 

menggunakan program Statistical Package For Social Sience 22 (SPSS 22). 

 

 

 

 

 

 



4.2.1 Earning Per Share (EPS) 

Penelitian ini menggunakan data Earning Per Share yang di publikasikan di 

laporan keuangan tahunan oleh Bursa Efek Indonesia melalui statistik keuangan 

tahunan. Hasil analisis deskriptif variabel Earning Per Share untuk data pada 

periode tahun 2015-2017 disajikan dalam tabel berikut : 

 

Tabel 4.2.1 (1) 

Earning Per Share (EPS) 

NO Nama Perusahaan 

Tahun 

2015 2016 2017 

1 Darya Varia Laboratoria Tbk 95.33 
135.79 144.87 

2 Indofarma (Persero) Tbk 2.12 
5.60 14.93 

3 Kimia Farma (Persero) Tbk 44.81 
48.15 58.84 

4 Kalbe Farma Tbk 42.76 49.06 51.28 

5 Merck Indonesia Tbk 6363.64 343.40 328.99 

6 Pyridam Farma Tbk 5.77 9.62 13.32 

7 Merck Sharp Dohme Pharmaa Tbk 38700.5 37424.2 34031.9 

8 Sido Muncul Tbk 29.17 32.04 35.59 

9 Tempo Scan Pasific Tbk 115.99 119.17 120.85 

10 Delta Djakarta Tbk 11895.11 316.90 349.39 

Sumber : Data Primer Diolah,2019 

Berdasarkan tabel 4.2.1 (1) Earning Per Share (EPS) pada perusahaan Darya 

Varia Laboratoria Tbk tahun 2015 sebesar 95,33 kemudian EPS pada perusahaan  

Darya Varia Laboratoria Tbk untuk tahun 2016 naik sebesar 135,79 sedangkan EPS 

di tahun 2017 kembali mengalami kenaikan sebesar 144,87. 



Earning Per Share (EPS) pada Perusahaan Indofarma (Persero) Tbk tahun 2015 

sebesar 2.12 kemudian untuk tahun 2016 naik sebesar 5.60 sedangkan EPS di tahun 

2017 kembali mengalami kenaikan sebesar 14.93. 

Earning Per Share (EPS) pada Perusahaan Kimia Farma (Persero) Tbk pada 

tahun 2015 sebesar 44.81 kemudian untuk tahun 2016 naik sebesar 48.15 sedangkan 

EPS di tahun 2017 kembali mengalami kenaikan sebesar 58.84. 

Earning Per Share (EPS) pada Kalbe Farma Tbk pada tahun 2015 sebesar 42.76 

kemudian untuk tahun 2016 naik sebesar 49.06 sedangkan EPS di tahun 2017 

kembali mengalami kenaikan sebesar 51.28. 

Earning Per Share (EPS) pada Merck Indonesia Tbk pada tahun 2015 sebesar 

6363.64 kemudian untuk tahun 2016 turun sebesar 343.40 sedangkan EPS di tahun 

2017 kembali mengalami penurunan sebesar 328.99. 

Earning Per Share (EPS) pada Pyridam Farma Tbk pada tahun 2015 sebesar 

5.77 kemudian untuk tahun 2016 naik sebesar 9.62 sedangkan EPS di tahun 2017 

kembali mengalami kenaikan sebesar 13.32. 

Earning Per Share (EPS) pada Merck Sharp Dohme Pharmaa Tbk pada tahun 

2015 sebesar 38700.5  kemudian untuk tahun 2016 turun sebesar 37424.2 

sedangkan EPS di tahun 2017 kembali mengalami penurunan sebesar 34031.9. 

Earning Per Share (EPS) pada Sido Muncul Tbk pada tahun 2015 sebesar 29.17  

kemudian untuk tahun 2016 naik sebesar 32.04 sedangkan EPS di tahun 2017 

kembali mengalami kenaikan sebesar 35.59. 



Earning Per Share (EPS) pada Tempo Scan Pasific Tbk pada tahun 2015 

sebesar 115.99  kemudian untuk tahun 2016 naik sebesar 119.17 sedangkan EPS di 

tahun 2017 kembali mengalami kenaikan sebesar 120.85. 

Earning Per Share (EPS) pada Delta Djakarta Tbk pada tahun 2015 sebesar 

11895.11 kemudian untuk tahun 2016 turun sebesar 316.90 sedangkan EPS di tahun 

2017 kembali mengalami kenaikan sebesar 349.39. 

 

Tabel 4.2.1 (2) 

Statistik Deskriptif Earning Per Share (EPS) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maxsimum Mean Std. 

Deviation 

EPS 30 2,12 38700,5 4364,303 11245,85 

Valid N (listwise) 30     

Sumber : Data Primer Diolah,2019 

Berdasarkan tabel 4.2.1 hasil SPSS untuk uji statistik deskriptif variabel 

independent Earning Per Share menunjukkan sampel (N) sebanyak 30, yang 

diperoleh dari data per tahun periode tahun 2015-2017. Hasil dalam penelitian ini 

merupakan hasil dari Earning Per Share selama periode tahun publikasi dalam 

rangka memenuhi uji normalitas data.  

Pada tabel Deskriptif Statistik dari 30 sampel tersebut, dapat dilihat bahwa nilai 

Earning Per Share minimum yang diwakili oleh perusahaan Indofarma (Persero) 

Tbk sebesar Rp 2,12 pada tahun 2015, sedangkan nilai Earning Per Share 

maksimum yang diwakili oleh perusahaan Merck Sharp Dohme Pharmaa Tbk 

sebesar Rp 38700,5 pada tahun 2015. Kecenderungan data Earning Per Share ditiap 



tahunnya selama tahun penelitian mempunyai tingkat penyimpangan sebesar 

11245,85. 

4.2.2 Return On Asset (ROA) 

Penelitian ini menggunakan data Return On Asset yang di publikasikan di 

laporan keuangan tahunan oleh Bursa Efek Indonesia melalui statistik keuangan 

tahunan. Hasil analisis deskriptif variabel Return On Asset untuk data pada periode 

tahun 2015-2017 disajikan dalam tabel berikut : 

 

Tabel 4.2.2 (1) 

Return On Asset (ROA) 

NO Nama Perusahaan 

Tahun 

2015 2016 2017 

1 Darya Varia Laboratoria Tbk 7.84 
9.93 9.89 

2 Indofarma (Persero) Tbk 0.43 
1.26 3.03 

3 Kimia Farma (Persero) Tbk 7.82 
5.89 5.44 

4 Kalbe Farma Tbk 15.02 15.44 14.76 

5 Merck Indonesia Tbk 22.22 20.68 17.40 

6 Pyridam Farma Tbk 1.93 3.08 4.47 

7 Merck Sharp Dohme Pharmaa Tbk 12.3 12.89 12.06 

8 Sido Muncul Tbk 15.65 16.08 16.90 

9 Tempo Scan Pasific Tbk 8.42 8.28 750 

10 Delta Djakarta Tbk 18.50 21.25 20.87 

Sumber : Data Primer Diolah,2019 

Berdasarkan tabel 4.2.2 (1) Return On Asset (ROA) pada perusahaan Darya 

Varia Laboratoria Tbk tahun 2015 sebesar 7,84 kemudian ROA pada perusahaan  



Darya Varia Laboratoria Tbk untuk tahun 2016 naik sebesar 9,89 sedangkan ROA 

di tahun 2017 kembali mengalami penurunan sebesar 9.89. 

Return On Asset (ROA)  pada Perusahaan Indofarma (Persero) Tbk tahun 2015 

sebesar 0,43 kemudian untuk tahun 2016 naik sebesar 1,26 sedangkan EPS di tahun 

2017 kembali mengalami kenaikan sebesar 3,03. 

Return On Asset (ROA) pada Perusahaan Kimia Farma (Persero) Tbk pada 

tahun 2015 sebesar 7.82 kemudian untuk tahun 2016 turun sebesar 5.89 sedangkan 

ROA di tahun 2017 kembali mengalami penurunan sebesar 5.44. 

Return On Asset (ROA) pada Kalbe Farma Tbk pada tahun 2015 sebesar 15.02 

kemudian untuk tahun 2016 naik sebesar 15.44 sedangkan EPS di tahun 2017 

kembali mengalami Penurunan sebesar 14.76. 

Return On Asset (ROA) pada Merck Indonesia Tbk pada tahun 2015 sebesar 

22.22 kemudian untuk tahun 2016 turun sebesar 20.68 sedangkan EPS di tahun 

2017 kembali mengalami penurunan sebesar 17.40. 

Return On Asset (ROA) pada Pyridam Farma Tbk pada tahun 2015 sebesar 

1.93 kemudian untuk tahun 2016 naik sebesar 3.08 sedangkan ROA di tahun 2017 

kembali mengalami kenaikan sebesar 4.47. 

Return On Asset (ROA) pada Merck Sharp Dohme Pharmaa Tbk pada tahun 

2015 sebesar 12.3 kemudian untuk tahun 2016 naik sebesar 12.89 sedangkan ROA 

di tahun 2017 kembali mengalami penurunan sebesar 12.06. 

Return On Asset (ROA) pada Sido Muncul Tbk pada tahun 2015 sebesar 29.17  

kemudian untuk tahun 2016 naik sebesar 32.04 sedangkan ROA di tahun 2017 

kembali mengalami kenaikan sebesar 35.59. 



Return On Asset (ROA) pada Tempo Scan Pasific Tbk pada tahun 2015 sebesar 

8.42 kemudian untuk tahun 2016 turun sebesar 8.28 sedangkan ROA di tahun 2017 

kembali mengalami penurunan sebesar 750. 

Return On Asset (ROA) pada Delta Djakarta Tbk pada tahun 2015 sebesar 

18.50 kemudian untuk tahun 2016 naik sebesar 21.25 sedangkan EPS di tahun 2017 

kembali mengalami penurunan sebesar 20.87. 

 

Tabel 4.2.2 (2) 

Statistik Deskriptif Return On Asset (ROA) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maxsimum Mean Std. 

Deviation 

ROA 30 0,43 22,22 11,18414 6,592507 

Valid N (listwise) 30     

Sumber : Data Primer Diolah,2019 

Berdasarkan tabel 4.2.2 hasil SPSS untuk uji statistik deskriptif variabel 

independent Return On Asset menunjukkan sampel (N) sebanyak 30, yang 

diperoleh dari data per tahun periode tahun 2015-2017. Hasil dalam penelitian ini 

merupakan hasil dari Return On Asset selama periode tahun publikasi dalam rangka 

memenuhi uji normalitas data.  

Pada tabel Deskriptif Statistik dari 30 sampel tersebut, dapat dilihat bahwa nilai 

Return On Asset minimum yang diwakili oleh perusahaan Indofarma (Persero) Tbk 

sebesar Rp 0,43 pada tahun 2015, sedangkan nilai Return On Asset maksimum yang 

diwakili oleh perusahaan Merck Indonesia Tbk sebesar Rp 22,22 pada tahun 2015. 

Kecenderungan data Return On Asset ditiap tahunnya selama tahun penelitian 

mempunyai tingkat penyimpangan sebesar 6,592507. 



4.2.2 Return On Equity (ROE) 

Penelitian ini menggunakan data Return On Equity yang di publikasikan di 

laporan keuangan tahunan oleh Bursa Efek Indonesia melalui statistik keuangan 

tahunan. Hasil analisis deskriptif variabel Return On Equity untuk data pada periode 

tahun 2015-2017 disajikan dalam tabel berikut : 

 

Tabel 4.2.3 (1) 

Return On Equity (ROE) 

NO Nama Perusahaan 

Tahun 

2015 2016 2017 

1 Darya Varia Laboratoria Tbk 11.08 
14.09 14.53 

2 Indofarma (Persero) Tbk 1.11 
3.02 8.79 

3 Kimia Farma (Persero) Tbk 13.59 
11.96 12.89 

4 Kalbe Farma Tbk 18.81 18.86 17.66 

5 Merck Indonesia Tbk 30.10 26.40 23.95 

6 Pyridam Farma Tbk 3.05 4.88 6.55 

7 Merck Sharp Dohme Pharmaa Tbk 184.16 76.67 45.74 

8 Sido Muncul Tbk 16.84 17.42 18.43 

9 Tempo Scan Pasific Tbk 12.20 11.77 10.97 

10 Delta Djakarta Tbk 22.60 21.25 69.79 

Sumber : Data Primer Diolah,2019 

Berdasarkan tabel 4.2.3 (1) Return On Equity (ROE) pada perusahaan Darya 

Varia Laboratoria Tbk tahun 2015 sebesar 11.08 kemudian ROE pada perusahaan  

Darya Varia Laboratoria Tbk untuk tahun 2016 naik sebesar 14.09 sedangkan ROE 

di tahun 2017 kembali mengalami kenaikan sebesar 14.53. 



Return On Equity (ROE) pada Perusahaan Indofarma (Persero) Tbk tahun 2015 

sebesar 1.11 kemudian untuk tahun 2016 naik sebesar 3.02 sedangkan ROE di tahun 

2017 kembali mengalami kenaikan sebesar 8.79. 

Return On Equity (ROE) pada Perusahaan Kimia Farma (Persero) Tbk pada 

tahun 2015 sebesar 13.59 kemudian untuk tahun 2016 turun sebesar 11.96 

sedangkan ROE di tahun 2017 kembali mengalami kenaikan sebesar 12.89. 

Return On Equity (ROE) pada Kalbe Farma Tbk pada tahun 2015 sebesar 18.81 

kemudian untuk tahun 2016 naik sebesar 18.86 sedangkan EPS di tahun 2017 

kembali mengalami Penurunan sebesar 17.66. 

Return On Equity (ROE) pada Merck Indonesia Tbk pada tahun 2015 sebesar 

30.10 kemudian untuk tahun 2016 turun sebesar 26.40 sedangkan ROE di tahun 

2017 kembali mengalami penurunan sebesar 23.95. 

Return On Equity (ROE) pada Pyridam Farma Tbk pada tahun 2015 sebesar 

3.05 kemudian untuk tahun 2016 naik sebesar 4.88 sedangkan ROE di tahun 2017 

kembali mengalami kenaikan sebesar 6.55. 

Return On Equity (ROE) pada Merck Sharp Dohme Pharmaa Tbk pada tahun 

2015 sebesar 184.16 kemudian untuk tahun 2016 turun sebesar 76.67 sedangkan 

ROE di tahun 2017 kembali mengalami penurunan sebesar 45.74. 

Return On Equity (ROE) pada Sido Muncul Tbk pada tahun 2015 sebesar 16.84  

kemudian untuk tahun 2016 naik sebesar 17.42 sedangkan ROE di tahun 2017 

kembali mengalami kenaikan sebesar 18.43. 



Return On Equity (ROE) pada Tempo Scan Pasific Tbk pada tahun 2015 

sebesar 12.20 kemudian untuk tahun 2016 turun sebesar 11.77 sedangkan ROE di 

tahun 2017 kembali mengalami penurunan sebesar 10.97. 

Return On Equity (ROE) pada Delta Djakarta Tbk pada tahun 2015 sebesar 

22.60  kemudian untuk tahun 2016 naik sebesar 21.25 sedangkan ROE di tahun 

2017 kembali mengalami kenaikan sebesar 69.79. 

 

Tabel 4.2.3 (2) 

Statistik Deskriptif Return On Equity (ROE) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maxsimum Mean Std. 

Deviation 

ROE 30 1,11 184,16 24,972 34,60746 

Valid N (listwise) 30     

Sumber : Data Primer Diolah,2019 

Berdasarkan tabel 4.2.3 hasil SPSS untuk uji statistik deskriptif variabel 

independent Return On Equity menunjukkan sampel (N) sebanyak 30, yang 

diperoleh dari data per tahun periode tahun 2015-2017. Hasil dalam penelitian ini 

merupakan hasil dari Return On Equity selama periode tahun publikasi dalam 

rangka memenuhi uji normalitas data.  

Pada tabel Deskriptif Statistik dari 30 sampel tersebut, dapat dilihat bahwa nilai 

Return On Equity minimum yang diwakili oleh perusahaan Indofarma (Persero) 

Tbk sebesar Rp 1,11 pada tahun 2015, sedangkan nilai Return On Equity 

maksimum yang diwakili oleh perusahaan Merck Sharp Dohme Pharmaa Tbk 

sebesar Rp 184,16 pada tahun 2015. Kecenderungan data Return On Equity ditiap 



tahunnya selama tahun penelitian mempunyai tingkat penyimpangan sebesar 

34,60746 

4.2.4 Net Profit Margin (NPM) 

Penelitian ini menggunakan data Net Profit Margin yang di publikasikan di 

laporan keuangan tahunan oleh Bursa Efek Indonesia melalui statistik keuangan 

tahunan. Hasil analisis deskriptif variabel Return On Equity untuk data pada periode 

tahun 2015-2017 disajikan dalam tabel berikut : 

 

Tabel 4.2.4 (1) 

Net Profit Margin (NPM) 

NO Nama Perusahaan 

Tahun 

2015 2016 2017 

1 Darya Varia Laboratoria Tbk 8.26 
10.48 10.30 

2 Indofarma (Persero) Tbk 0.40 
1.04 2.84 

3 Kimia Farma (Persero) Tbk 5.20 4.67 5.41 

4 Kalbe Farma Tbk 11.50 12.13 12.16 

5 Merck Indonesia Tbk 14.49 14.87 12.74 

6 Pyridam Farma Tbk 1.42 2.37 3.20 

7 Merck Sharp Dohme Pharmaa Tbk 6.16 5.61 5.61 

8 Sido Muncul Tbk 19.72 18.76 20.74 

9 Tempo Scan Pasific Tbk 6.47 5.97 5.83 

10 Delta Djakarta Tbk 27.45 32.84 35.99 

Sumber : Data Primer Diolah,2019 

Berdasarkan tabel 4.2.4 (1) Net Profit Margin (NPM) pada perusahaan Darya Varia 

Laboratoria Tbk tahun 2015 sebesar 8.26 kemudian Net Profit Margin (NPM)  pada 



perusahaan  Darya Varia Laboratoria Tbk untuk tahun 2016 naik sebesar 10.48 

sedangkan ROE di tahun 2017 kembali mengalami penurunan sebesar 10.30. 

Net Profit Margin (NPM) pada Perusahaan Indofarma (Persero) Tbk tahun 

2015 sebesar 0.40 kemudian untuk tahun 2016 naik sebesar 1.04 sedangkan Net 

Profit Margin (NPM) di tahun 2017 kembali mengalami kenaikan sebesar 2.84. 

Net Profit Margin (NPM) pada Perusahaan Kimia Farma (Persero) Tbk pada 

tahun 2015 sebesar 53.20 kemudian untuk tahun 2016 turun sebesar 4.67 sedangkan 

Net Profit Margin (NPM)  di tahun 2017 kembali mengalami kenaikan sebesar 5.41. 

Net Profit Margin (NPM) pada Kalbe Farma Tbk pada tahun 2015 sebesar 

11.50 kemudian untuk tahun 2016 naik sebesar 12.13 sedangkan Net Profit Margin 

(NPM)  di tahun 2017 kembali mengalami kenaikan sebesar 12.16. 

Net Profit Margin (NPM) pada Merck Indonesia Tbk pada tahun 2015 sebesar 

14.49 kemudian untuk tahun 2016 naik sebesar 14.87 sedangkan Net Profit Margin 

(NPM) di tahun 2017 kembali mengalami penurunan sebesar 12.74. 

Net Profit Margin (NPM) pada Pyridam Farma Tbk pada tahun 2015 sebesar 

1.42 kemudian untuk tahun 2016 naik sebesar 2.37 sedangkan ROE di tahun 2017 

kembali mengalami naik sebesar 3.20. 

Net Profit Margin (NPM) pada Merck Sharp Dohme Pharmaa Tbk pada tahun 

2015 sebesar 6.16 kemudian untuk tahun 2016 turun sebesar 5.61 sedangkan Net 

Profit Margin (NPM) di tahun 2017 kembali mengalami jumlah yang sama sebesar 

5.61 



Net Profit Margin (NPM) pada Sido Muncul Tbk pada tahun 2015 sebesar 

19.72 kemudian untuk tahun 2016 turun sebesar 18.76 sedangkan Net Profit Margin 

(NPM)  di tahun 2017 kembali mengalami kenaikan sebesar 20.74. 

Net Profit Margin (NPM) pada Tempo Scan Pasific Tbk pada tahun 2015 

sebesar 6.47 kemudian untuk tahun 2016 turun sebesar 5.97 sedangkan Net Profit 

Margin (NPM)  di tahun 2017 kembali mengalami penurunan sebesar 5.83. 

Net Profit Margin (NPM) pada Delta Djakarta Tbk pada tahun 2015 sebesar 

27.45 kemudian untuk tahun 2016 naik sebesar 32.84 sedangkan Net Profit Margin 

(NPM)  di tahun 2017 kembali mengalami kenaikan sebesar 35.99. 

 

Tabel 4.2.4 (2) 

Statistik Deskriptif Net Profit Margin (NPM) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maxsimum Mean Std. 

Deviation 

NPM 30 0,40 35,99 10,821 9,112049 

Valid N (listwise) 30     

Sumber : Data Primer Diolah,2019 

Berdasarkan tabel 4.2.3 hasil SPSS untuk uji statistik deskriptif variabel 

independent Net Profit Margin menunjukkan sampel (N) sebanyak 30, yang 

diperoleh dari data per tahun periode tahun 2015-2017. Hasil dalam penelitian ini 

merupakan hasil dari Net Profit Margin selama periode tahun publikasi dalam 

rangka memenuhi uji normalitas data.  

Pada tabel Deskriptif Statistik dari 30 sampel tersebut, dapat dilihat bahwa nilai 

Net Profit Margin minimum yang diwakili oleh perusahaan Indofarma (Persero) 

Tbk sebesar Rp 0,40 pada tahun 2015, sedangkan nilai Net Profit Margin 



maksimum yang diwakili oleh perusahaan Delta Djakarta Tbk sebesar Rp 35,99 

pada tahun 2017. Kecenderungan data Net Profit Margin ditiap tahunnya selama 

tahun penelitian mempunyai tingkat penyimpangan sebesar 9,112049. 

4.2.5 Harga Saham 

Harga Saham Emiten Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Penelitian ini menggunakan data harga saham perusahaan pertanian di 

Indeks Saham Syariah Indonesia yang di publikasikan oleh Bursa Efek Indonesia 

melalui statistik indeks harga saham setiap tahunnya. Hasil analisis deskriptif 

variabel dependen harga saham emiten perusahaan pertanian di Indeks Saham 

Syariah Indonesia untuk data pada tahun 2015- 2017 disajikan dalam tabel berikut: 

Harga Saham 

NO Nama Perusahaan 

Tahun 

2015 2016 2017 

1 Darya Varia Laboratoria Tbk 1300 
1755 1960 

2 Indofarma (Persero) Tbk 168 
4680 5900 

3 Kimia Farma (Persero) Tbk 870 2750 2700 

4 Kalbe Farma Tbk 1320 1515 1690 

5 Merck Indonesia Tbk 6775 9200 8500 

6 Pyridam Farma Tbk 112 200 183 

7 Merck Sharp Dohme Pharmaa Tbk 29000 29000 29000 

8 Sido Muncul Tbk 550 545 1750 

9 Tempo Scan Pasific Tbk 1970 1800 5200 

10 Delta Djakarta Tbk 5000 520 4590 

Sumber : Data Primer Diolah,2019 

 



Tabel 4.2.5 

Statistik Deskriptif Harga Saham 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maxsimum Mean Std. 

Deviation 

Harga Saham 30 112 29000 5350,1 8385,51 

Valid N (listwise) 30     

Sumber : Data Primer Diolah,2019 

Berdasarkan tabel 4.2.3 hasil SPSS untuk uji statistik deskriptif variabel 

dependent Harga Saham menunjukkan sampel (N) sebanyak 30, yang diperoleh dari 

data per tahun periode tahun 2015-2017. Hasil dalam penelitian ini merupakan hasil 

dari Harga Saham selama periode tahun publikasi dalam rangka memenuhi uji 

normalitas data.  

Pada tabel Deskriptif Statistik dari 30 sampel tersebut, dapat dilihat bahwa nilai 

Harga Saham minimum yang diwakili oleh perusahaan Pyridam Farma Tbk sebesar 

Rp 112 pada tahun 2015, sedangkan nilai Harga Saham maksimum yang diwakili 

oleh perusahaan Merck Sharp Dohme Pharmaa Tbk sebesar Rp 29.000 pada tahun 

2016 - 2017. Kecenderungan data Harga Saham ditiap tahunnya selama tahun 

penelitian mempunyai tingkat penyimpangan sebesar 8385,51. 

4.3 Analisis Data 

4.3.1 Pengujian Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual 

berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai 

residual yang berdistribusi normal. (Ghozali 160:2011). Statistik no Parametrik 

Kolmogrov-Smirnov, dengan ketentuan Sebagai berikut: 



a. Uji Asym.sig  <  taraf Sigifikansi (𝛼 = 0,05), maka residual berdistribusi 

tidak normal  

b. Uji Asym.sig > taraf Sigifikansi (𝛼 = 0,05), maka residual berdistribusi 

normal 

Hasil uji normalitas dapat dilihat dari gambar dan table berikut ini.  

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 30 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 3463,73762234 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,084 

Positive ,084 

Negative -,070 

Test Statistic ,084 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,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 Primer Diolah, 2019. 

Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmgorov smirnov diketahui nilai signifikansi 

0,200 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual BERDISTRIBUSI 

NORMAL. 

2. Asumsi Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi yang terjadi ketidaksamaan varian dan residual pada suatu 

pengamatan kepengamatan yang lainnya. Untuk mengetahui model regresi yang 

baik adalah yang homokedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas. 



Untuk mengetahui heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter 

plot. Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik 

scatter plot seperti mengumpul ditengah, menyempit kemudian melebar ataupun 

sebaliknya. 

Menurut Ghozali (2011:139-143), untuk mengetahui ada tidakmya 

heteroskedastisitas dilakukan uji glejser Uji glejser dilakukan dengan meregres nilai 

absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen signifikan 

secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi 

heteroskedastisitas. Variabel independen yang signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel dependen ditandai dengan nilai probabilitas tingkat 

kesalahan (Sig.) lehih kecil dari taraf sigifilkansi yang telah ditentukan (taraf 

signifikansi 5 % ). Adapun grafik scatter plot dapat dilihat pada grafik berikut : 

Tabel 2 Uji heteroskedastisitas 

 

Sumber : Data Primer Diolah, 2019 



Dari output diatas dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang 

jelas, dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi. 

 

3. Asumsi Multikolinieritas 

Uji ini bertujuan merentukan dalam suatu model regresi linier berganda 

terdapat kolerasi antara variabel. Model regresi linier berganda yang adalah yang 

baik adalah yang tidak mengalami multkolinieritas. Salah satu cara untuk menguji 

multikolinieritas adalah dengan melihat nilai Tolerance dan variance inflatiorn 

faktor (VIF). Nilai Tolerance harus lebih besar dari 0.10 , sementara uji untuk VIF 

nilainya harus lebih kecil dari 10.00. Berikut tabel untuk hasil uji multikolonieritas. 

Tabel 3 Uji multikolonieritas 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

  

,304 3,288 

,269 3,716 

,299 3,348 

,236 4,236 

Sumber : Data Primer Diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 3 di atas maka dapat di simpulkan sebagai berikut :  

1. Tolerance untuk variabel EPS (X1) yakni 0,304 lebih besar dari 0,10 dan nilai 

VIF yakni 3,288 lebih kecil dari 10,00 

2. Tolerance untuk variabel ROA (X2) yakni 0,269 lebih besar dari 0,10 dan 

nilai VIF yakni 3,726 lebih kecil dari 10,00 



3. Tolerance untuk variabel ROE (X3) yakni 0,299 lebih besar dari 0,10 dan nilai 

VIF yakni 3,348 lebih kecil dari 10,00 

4. Tolerance untuk variabel NPM (X4) yakni 0,236 lebih besar dari 0,10 dan 

nilai VIF yakni 4,236 lebih kecil 10,00 

Sehingga dapat disimpulkan data yang diuji tidak terjadi multikolonieritas. 

4.3.2 Analisis Regresi Linear Berganda 

Menurut Sugiyono (2016: 275), analisis digunakan oleh peneliti, bila peneliti 

bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen 

(kriterium), bila 2 atau lebih variabel independen sebagai faktor Predictor 

dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi linier berganda akan 

dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Teknik ini bermanfaat 

untuk mendeteksi pengaruh variabel bebas (variabel independen) terhadap variabel 

terikat (variabel dependen). 

Tabel 4.2.2 Uji Regresi Linear Berganda  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 758,030 939,967  ,806 ,428 

EPS ,621 ,073 ,833 8,486 ,000 

ROA 287,694 129,927 ,231 2,214 ,036 

ROE 33,619 23,992 ,139 1,401 ,173 

NPM -192,685 102,499 -,209 -1,880 ,072 

a. Dependent Variable: Harga Saham 
Sumber : Data Primer Diolah, 2019 

 

 

 

 



Dari hasil pengelolaan data menggunakan program SPSS 22 maka diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut : 

Y = 𝛽0 + b₁ x₁ + b₂ x₂ + b₃ x₃ + b₄ x₄ + e 

Y = 758,030 + 0,621 (X1) + 287,694 (X2) + 33,619 (X3) – 192,685 (X4) + 939,967 

1) Konstanta sebesar 758,030 Menunjukkan angka Positif yang artinnya bahwa ada 

variavel lain yang bernilai 0, maka Harga saham naik sebesar 758,030 

2) Koefisien b1 = 0,621 menunjukkan angka positif yang artinya bahwa setiap 

peningkatan EPS (X1) 1 satuan dan variabel lain dalam penelitian ini tetap, maka 

akan diikuti oleh peningkatan Harga Saham (Y) sebesar 0,621 

3) Koefisien b2 = 287,694 menunjukkan angka positif yang artinya bahwa setiap 

kenaikan  ROA (X2) 1 satuan dan variabel lain dalam penelitian ini tetap, maka 

akan diikuti oleh kenaikan Harga Saham (Y) sebesar 287,694 

4) Koefisien b3 = 33,619 menunjukkan angka positif yang artinya bahwa setiap 

peningkatan variabel ROE (X3) artinya jika variabel independen lain nilainya 

tetap dan ROE mengalami kenaikan 1%, maka harga saham (Y) akan mengalami 

peningkatan sebesar 33,619 

5) Koefisien b4 = – 192,685  menunjukkan angka Negatif yang artinya bahwa setiap 

penurunan variabel NPM (X4) artinya jika variabel independen lain nilainya 

tetap dan NPM mengalami penurunan 1%, maka harga saham (Y) akan 

mengalami penurunan sebesar – 192,685   

 

 

 



4.3.3 Uji Hipotesis  

1. Uji Hipotesis Parsial (Uji t) 

Pengujan model regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah 

setiap variabel independen pembentuk model regresi secara individu memiliki 

pengaruh terhadap varabel dependen. Menurut Sugiyono (2016:358). 

Apabila nilai t hitung > t tabel dengan serta tingkat signifikannya (p-value) < 0,05 

maka hal ini menunjukan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. begitupun sebaliknya 

apabila t hitung > t tabel dengan serta tingkat signifikannya (p-value) > 0,05 maka hal 

ini menunjukan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak.  Untuk Mengetahui t tabel Penulis 

menggunakan rumus di Excel (=TINV_0,05;26) dan nilai untuk t tabel adalah sebesar 

1706 Adapun hasil uji parsial (uji t) dengan menggunakan program SPPS versi 22 

dlihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.3.3 Uji Hipotesis Parsial (Uji t) 

                                                       Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 758,030 939,967  ,806 ,428 

EPS ,621 ,073 ,833 8,486 ,000 

ROA 287,694 129,927 ,231 2,214 ,036 

ROE 33,619 23,992 ,139 1,401 ,173 

NPM -192,685 102,499 -,209 -1,880 ,072 

Sumber : Data Primer Diolah,2019 

 

 

 

 



Berdasarkan tabel 4.4.3 diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1) Berdasarkan hasil perhitungan secara parsial dengan membandingkan antara t 

hitung dan t tabel maka diperoleh hasil sebesar 8,486 sedangkan nilai t tabel sebesar 

1,706 yang menunjukkan t hitung > t tabel, maka H0 di tolak dan H1 diterima, 

artinya EPS tidak berpengaruh positif, sedangkan nilai signifikansinya sebesar 

0,000 > 0,05 yang menunjukkan signifikan, Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

EPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham pada perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2015-2017. 

2) Berdasarkan hasil perhitungan secara parsial dengan membandingkan antara t 

hitung dan t tabel maka diperoleh hasil sebesar 2,214 sedangkan nilai t tabel sebesar 

1,706 yang menunjukkan t hitung > t tabel, maka H0 di tolak dan H2 diterima, artinya 

3) ROE berpangaruh positif, sedangkan nilai signifikansinya sebesar 0,036 > 0,05 

yang menunjukkan tidak signifikan, Sehingga dapat disimpulkan bahwa ROA 

berpengaruh Positif dan tidak signifikan terhadap harga saham pada perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2015-2017. 

4) Berdasarkan hasil perhitungan secara parsial dengan membandingkan antara t 

hitung dan t tabel maka diperoleh hasil sebesar 1,401 sedangkan nilai t tabel sebesar 

1,706 yang menunjukkan t hitung > t tabel, maka H0 di tolak dan H3 diterima, artinya 

ROA tidak berpangaruh Positif , sedangkan nilai signifikansinya sebesar 0,173 

> 0,05 yang menunjukkan tidak signifikan, Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

ROA tidak berpengaruh Positif dan tidak signifikan terhadap harga saham pada 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2015-2017. 

 



2. Uji Hipotesis Simultan (Uji F) 

Uji F yaitu uji untuk mengetahui penganıh antara variabel-variabel bebas 

secara bersama-sama (simultun) terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini 

pengujian hipotesis secara simultan dimaksudakan untuk mengukur pengaruh EPS, 

ROA, ROE dan NPM secara bersama-sama terhadap saham sebagai variabel 

terikatnya. Maka hal ini menunjuian H0 di tolak dan Ha diterima. (Sugiyono, 

2016:359).  

Tabel 4.3.3 Uji Hipotesis Simultan (Uji F) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1889880937,888 4 472470234,472 79,111 ,000b 

Residual 149305418,813 25 5972216,753   

Total 2039186356,700 29    

Sumber : Data Primer Diolah,2019 

Dari hasil perhitungan analisis regresi dapat diketahui bahwa secara bersama-

sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hal ini 

dibuktikan dari hasil nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti nilai signifikannya 

lebih kecil dari 0,05. Begitu juga dengan F hitung diperoleh 79,111. 

Pada tingkat keyakinan 95 % , 𝛼 = 5 % dfl (jumlah variabel-1) (N)-4, dan dfl 

(N-k-1) = 24 diperoleh F tabel sebesar 2,98. Karena F hiting > F tabel (79,111 > 2,98). 

Dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima. Terbukti bahwa EPS, ROA, ROE, 

dan NPM secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

harga saham (Y). 

3. Variabel Yang Paling Berpengaruh  



Uji Hipotesis ini uji dominan yang paling berpengaruh untuk melihat variabel 

bebas yang paling berpengaruh terhadap variabel terikat berikut hasil dari uji 

dominan : 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant

) 
758,030 939,967  ,806 ,428 

EPS ,621 ,073 ,833 8,486 ,000 

ROA 287,694 129,927 ,231 2,214 ,036 

ROE 33,619 23,992 ,139 1,401 ,173 

NPM -192,685 102,499 -,209 -1,880 ,072 

Sumber : Data Primer Diolah,2019 

Hasil Standardized Coefficients Beta Menunjukkan bahwa EPS yang palig 

berpengaruh dominan terhadap harga saham hal ini ditunjukkan oleh nilai 

Standardized Coefficients Beta sebesar 0,883 lebih besar dari nilai Standardized 

Coefficients Beta ROA (0,231), ROE (0,139), dan NPM (-0,209). 

4.3.4 Koefisien Determinasi (R2)  

Koefisien determinasi berfungsi untuk melihat sejauh mana keseluruhan 

independen dapat menjelaskan variabel dependen, apabila R2 sama dengan nol, 

maka variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan 

sedikit pun variasi-variabeldependen. Jika nilai R2 sama dengan 1, maka variabel 

independen yang digunakan dalam model memjelaskan 100% variasi variabel 

dependen (Priyatno 2010:81). 

 



Berikut ini tabel 4.4.3 menyajikan hasil uji analisis korelasi : 

Tabel 4.2.4 koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,963a ,927 ,915 2443,812 

a. Predictors: (Constant), NPM, EPS, ROE, ROA 

b. Dependent Variable: Harga Saham 
Sumber : Data Primer Diolah,2019 

Dari tabel di atas, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi yang di peroleh 

dari R2 adalah sebesar 0,963 atau 96,3%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dari 

harga saham dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu EPS, ROA, ROE dan 

NPM 14,7% di sebabkan oleh variabel lain yang tidak di teliti dalam penelitian ini. 

 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Pengaruh Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham 

Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa EPS berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2015-2017. Besaran nilai koefisien EPS yang positif menjelaskan bahwa 

setiap kenaikan 1% EPS akan berdampak bagi kenaikan harga saham senilai 

2,198691%, dengan asumsi rasio lainnya bernilai tetap. 

Hal ini sesuai dengan hipotesis yang telah dibangun dimana EPS akan 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Berpengaruhnya EPS terhadap harga 

saham, karena EPS menunjukkan laba bersih perusahaan yang siap dibagikan ke 

semua pemegang saham perusahaan, dimana EPS tersebut dapat diketahui dari 

laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa 



EPS merupakan indikator yang penting dipertimbangkan oleh para pemegang 

saham. Bagi para calon investor, EPS menjadi perhatian untuk memutuskan 

berinvestasi di pasar modal. Semakin tinggi EPS maka akan semakin 

menguntungkan investor karena semakin besar laba yang disediakan untuk 

pemegang saham, sehingga bagi perusahaan peningkatan EPS tersebut dapat 

memberi dampak positif terhadap harga sahamnya di pasar. 

Berdasarkan hal tersebut berkaitan dengan penelitian terdahulu (Wulandari, 

2016) Hanya EPS yang berpengaruh terhadap harga saham. EVA, ROA, ROE, ROS 

dan BEP tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

 

4.4.2 Pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap Harga Saham  

Return on assets (ROA) yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang 

dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi 

perusahaan. Sebaliknya apabila return on assets yang negatif menunjukkan bahwa 

dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan mendapatkan kerugian. Jadi jika 

suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut 

berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total aktiva yang 

digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami 

kerugian dan akan menghambat pertumbuhan. 

Berdasarkan hasil pengujian Return On Assets tidak berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap harga saham. Ini berarti bahwa perusahaan lebih banyak 

memiliki total aktiva dibanding dengan laba bersihnya. Dan kemungkinan banyak 

aktiva yang menganggur sehingga manajemen perusahaan tidak dapat 



memanfaatkan total aktiva dengan baik. Sehingga membuat investor tidak tertarik 

untuk menanamkan modalnya. Selain itu, ini membuktikan rasio ini tidak 

menjamin, semakin baik produktivitas asset dalam memperoleh keuntungan bersih 

atau laba, karena hanya sebagian investor yang melirik dari segi profit asset 

sehingga hal demikian membuat harga saham dari perusahaan tersebut di Pasar 

Modal berubah-ubah. 

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putri 2011 

ROA dan DER memiliki arah positif tidak signifikan. ROE memiliki tidak memiliki 

pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap harga saham. 

 

4.4.3 Pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap Harga Saham  

Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa ROE tidak berpengaruh 

namun tidak signifikan terhadap harga saham pada perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2015-2017. Besaran nilai koefisien ROE yang negatif 

menjelaskan bahwa setiap kenaikan 1% ROE akan berdampak bagi penurunan 

harga saham senilai 0,411395%, dengan asumsi rasio lainnya bernilai tetap. 

Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang telah dibangun dimana ROE akan 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham namun konsisten dengan penelitian 

Putri (2011) yang menyimpulkan bahwa ROE tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap harga saham. Variabel Return On Equity (ROE) dalam penelitian ini tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Hal ini terjadi karena ROE 

kurang mampu menunjukkan tingkat keuntungan yang menjadi daya tarik investor, 

ROE hanya menggambarkan besarnya pengembalian atas investasi yang dilakukan 



pemegang saham biasa, namun tidak menggambarkan prospek perusahaan sehingga 

pasar tidak terlalu merespon dengan besar kecilnya ROE sebagai pertimbangan 

investasi yang akan dilakukan investor 

 

4.4.4 Pengaruh Net Profit Margin (NPM) terhadap Harga Saham 

Saat laba bersih naik, total penjualan pun akan naik hal ini disebabkan karena 

tingginya biaya yang dikeluarkan sehingga NPM tidak memiliki pengaruh terhadap 

harga saham. Hal ini berarti manajemen mengalami kegagalan dalam hal 

operasional (penjualan) dan ini akan mengakibatkan mengurangnya kepercayaan 

investor untuk berinvestasi. 

Net Profit Margin (NPM) merupakan rasio antara laba bersih setelah pajak 

terhadap penjualan yang digunakan untuk menghitung sejauh mana perusahsan 

menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu.  

Hasil penelitian secara parsial menunjukkan Net Profi Margin (NPM) 

berngaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham pada perusahaan  

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Variabel Net Profit 

Margin tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Hal ini 

menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tidak produktif, sehingga akan mengurangi 

kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. 

Berarti kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui setiap penjualan 

sangat rendah. 

Hasil NPM ini merupakan rasio yang paling tidak berpengaruh terhadap harga 

saham, sehingga kemampuan perusahaan dalam penjualan untuk mendapatkan laba 



juga rendah. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Tri Suciyati (2010) “Pengaruh ROA, ROE, NPM, EPS dan EVA Terhadap Harga 

Saham” yang menyatakan bahwa NPM berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap harga saham. 

4.4.5 Pengaruh Simultan EPS, ROA, ROE dan NPM Terhadap Harga Saham 

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji F, menunjukkan 

bahwa Return on assets (ROA), Return on equity (ROE), Operasional Profit Margin 

(OPM) dan Net profit margin (NPM) secara simultan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017. 

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa variabel EPS yang paling dominan 

diantara variabel lainnya. Hal ini terjadi karena di mata investor EPS merupakan 

salah satu indikator rasio keuangan dengan tingkat pengembalian laba yang cukup 

tinggi, baik dimasa yang akan datang karena tingkat keuntungan ini mempengaruhi 

harga saham yang mereka miliki.  



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bukti empiris menganai  

hubungan Rasio keuangan yaitu EPS, ROA, ROE dan NPM  dengan perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan hasil 

pengujian yang dilakukan terhadap 10 sampel perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di BEI dengan periode 2015-2017 maka peneliti memperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Secara parsial variabel EPS berpengaruh Positif dan signifiakan terhadap 

harga saham. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi tingkt EPS 

maka akan semakin baik dan harga saham suatu perushaan akan semakin 

meningkat . Sedangkan Untuk variabel ROA, ROE Secara parsial tidak 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap harga saham karena 

keinginan investor untuk memilih perusahaan yang memiliki keuntungan 

yang tinggi sehingga investor lebih memilih perusahaan yang memiliki nilai 

ROA dan ROE yang tinggi. Sedangkan untuk Variabel Net Profit Margin 

(NPM) berpengaruh negatif dan tidak signifikan karena besar kecilnya tidak 

mempengaruhi harga saham di pasar modal secara signifikan, dikarenakan 

besar laba bersih suatu perusahaan tidak sepenuhnya menjadi indikator bahwa 

suatu perusahaan telah memiliki kinerja yang baik selama periode tertentu. 

2. Secara simultan EPS, ROA, ROE dan NPM berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham. 



3. Variabel yang paling berpengaruh terhadap harga saham yaitu EPS 

5.2 Saran 

Saran yang disampaiakn penulis melalui skripsi ini adalah : 

1. Disarankan agar EPS dapat dipertahankan, sedangkan Return On Asset 

(ROA), Return on Equity (ROE), dan Net profit margin (NPM) sebaiknya 

lebih ditingkatkan lagi agar menjadi tolak ukur rasio keuangan suatu 

perusahaan. 

2. Disarankan bagi pihak perusahaan  juga memperhatikan faktor lain yang dapat 

mempengaruhi harga saham, seperti halnya berita atau issue mengenai 

perusahaan yang dapat menurunkan minat para investor sehingga dapat 

mempengaruhi harga saham. 

3. Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian 

dengan penambahan variabel-variabel lain sebagai variabel independen 

supaya didapatkan hasil penelitian yang lebih baik.  
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LAMPIRAN 1 

No 
Nama 

Perusahaan 
Tahun 

Rasio Harga 

Saham EPS ROA ROE NPM 

1 

Darya Varia 

Laboratoria 

Tbk 

2015 95.33 7.84 11.08 8.26 1300 

2016 135.79 9.93 14.09 10.48 1755 

2017 144.87 9.89 14.53 10.30 1960 

2 
Indofarma 

(Persero) Tbk 

2015 2.12 0.43 1.11 0.40 168 

2016 5.60 1.26 3.02 1.04 4680 

2017 14.93 3.03 8.79 2.84 5900 

3 
Kimia Farma 

(Persero) Tbk 

2015 44.81 7.82 13.59 5.20 870 

2016 48.15 5.89 11.96 4.67 2750 

2017 58.84 5.44 12.89 5.41 2700 

4 
Kalbe Farma 

Tbk 

2015 42.76 15.02 18.81 11.50 1320 

2016 49.06 15.44 18.86 12.13 1515 

2017 51.28 14.76 17.66 12.16 1690 

5 
Merck 

Indonesia Tbk 

2015 6363.64 22.22 30.10 14.49 6775 

2016 343.40 20.68 26.40 14.87 9200 

2017 328.99 17.40 23.95 12.74 8500 

6 
Pyridam Farma 

Tbk 

2015 5.77 1.93 3.05 1.42 112 

2016 9.62 3.08 4.88 237 200 

2017 13.32 4.47 6.55 320 183 

7 

Merck Sharp 

Dohme 

Pharmaa Tbk 

2015 38700.5 12.3 184.16 6.16 29000 

2016 37424.2 12.89 76.67 5.61 29000 

2017 34031.9 12.06 45.74 5.61 29000 



8 

Industri Jamu 

dan Farmasi 

Sido Muncul 

Tbk 

2015 29.17 15.65 16.84 19.72 550 

2016 32.04 16.08 17.42 18.76 520 

2017 35.59 16.90 18.43 20.74 545 

9 
Tempo Scan 

Pasific Tbk 

2015 115.99 8.42 12.20 6.47 1750 

2016 119.17 8.28 11.77 5.97 1970 

2017 120.85 750 10.97 5.83 1800 

10 
Delta Djakarta 

Tbk 

2015 11895.11 18.50 22.60 27.45 5200 

2016 316.90 21.25 21.25 32.84 5000 

2017 349.39 20.87 69.79 35.99 4590 

 

 

 

  



LAMPIRAN 2 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 30 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 3463,73762234 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,084 

Positive ,084 

Negative -,070 

Test Statistic ,084 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,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. 

 

 

 

 

 



Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

  

,304 3,288 

,269 3,716 

,299 3,348 

,236 4,236 

 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Cons

tant) 
758,030 939,967  ,806 ,428 

EPS ,621 ,073 ,833 8,486 ,000 

ROA 287,694 129,927 ,231 2,214 ,036 

ROE 33,619 23,992 ,139 1,401 ,173 

NPM -192,685 102,499 -,209 -1,880 ,072 

 

a. Dependent Variable: Harga Saham 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1889880937,888 4 472470234,472 79,111 ,000b 

Residual 149305418,813 25 5972216,753   

Total 2039186356,700 29    

a. Dependent Variable: Harga Saham 

b. Predictors: (Constant), NPM, EPS, ROE, ROA 
 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,963a ,927 ,915 2443,812 



a. Predictors: (Constant), NPM, EPS, ROE, ROA 

b. Dependent Variable: Harga Saham 
 

 


