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SARI 

Setiawan, Ricky. 2010. “Pengaruh Return on Assets (ROA), Debt to  Equity Ratio 
(DER), dan Price to Book Value (PBV) Terhadap Harga Saham Perusahaan 
Manufaktur di BEI Periode 2007 - 2009”. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Drs. Kusmuriyanto, M.Si.   
II. Rediana Setiyani, S.Pd, M.Si,. 
 
Kata Kunci : Harga Saham, Return on Assets, Debt to  Equity Ratio, dan Price to 

Book Value  
 

Harga saham adalah harga pasar, yaitu harga yang ditransaksikan lewat bursa 
efek, dimana harga saham tersebut dapat berfluktuatif yang dapat dipengaruhi oleh 
faktor keuangan maupun non keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial variabel dari faktor keuangan yang 
terdiri dari Return on Assets, Debt to  Equity Ratio, dan Price to Book Value 
berpengaruh terhadap Harga Saham.  

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel dilakukan 
dengan cara purposive sampling method dan diperoleh 15 perusahaan sebagai sampel 
penelitian. Periode pengamatan adalah  3 tahun yaitu tahun 2007 - 2009 sehingga unit 
analisis yang diperoleh adalah 45 laporan keuangan perusahaan manufaktur yang 
terdaftar. Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas yang berupa return on assets 
(X1), debt to equity ratio (X2), dan price to book value (X3), serta harga saham (Y) 
sebagai variabel terikat. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linier 
berganda.  

Berdasarkan hasil analisis regresi diketahui bahwa Pengaruh  Return on 
Assets, Debt to  Equity Ratio, dan Price to Book Value secara simultan 
mempengaruhi Harga Saham di BEI pada periode 2007 - 2009 sebesar 81, 6% 
sedangkan sisanya (28,4%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini. Secara parsial, return on assets dan  price to book value berpengaruh 
secara signifikan terhadap harga saham, sedangkan debt to equity ratio berpengaruh 
tetapi tidak signifikan terhadap harga saham. 

Simpulan dari penelitian ini adalah return on assets dan  price to book value 
berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham, dan debt to equity ratio 
berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap harga saham. Saran yang dapat diberikan 
penulis adalah investor dalam berinvestasi tidak hanya melihat dari segi faktor 
keuangan saja tetapi harus memperhatikan informasi di luar perusahaan yang tidak 
dimunculkan dalam penelitian ini seperti keadaan politik, hukum, dan ekonomi agar 
keputusan investasi pada suatu perusahaan berada pada situasi dan kondisi yang tepat 
sehingga dapat menguntungkan para investor. 
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ABSTRACT 

Setiawan, Ricky. 2010. “The Effect of Return on Assets (ROA), Debt to Equity Ratio 
(DER), and Price to Book Value (PBV) Against to Stock Price Manufacturing Company on 
the  Indonesian Stock Exchange Period from 2007 to 2009”. Accounting Department. 
Faculty of Economics. State University of Semarang. Advisor I. Drs. Kusmuriyanto, 
M.Si.   II. Rediana Setiyani, S.Pd, M.Si,. 
 
Keywords:  Stock Price, Return On Assets, Debt to  Equity Ratio, dan Price to      

Book Value 
 

Stock prices are market prices, which is prices transacted through the stock 
exchange, where stock price can be fluctuated which can be influenced by financial 
or non-financial factors. The purpose of this research was to determine the effect of 
simultaneous and partial variables of financial factors consisting of Return on Assets, 
Debt to Equity Ratio, and Price to Book Value influential on Stock Price.                  
 The population in this research are manufacturing company's financial 
statements listed in Indonesia Stock Exchange. The sampling technique is done by 
purposive sampling method and obtained 15 companies as a research samples. 
Observation period of 3 years which is the year 2007 to 2009 so that the unit of 
analysis obtained is 45 financial statement listed manufacturing company. The 
research variable consisted of independent variables in the form of return on assets 
(X1), debt to equity ratio (X2), and price to book value (X3), and stock price (Y) as a 
dependent variable. Methods of data collection in of this research is the method of 
documentation. Data analysis technique were use multiple linear regression.                                         
 Based on the results of regression analysis known that the influence of Return 
on Assets, Debt to Equity Ratio, Price to Book Value and simultaneously influence 
The stock price on the  Indonesian Stock Exchange in the period 2007 - 2009 at 81, 
6% while the rest (28.4%) influenced by other variables is not examined in this 
research. Partially, return on assets and price to book value significantly influence to 
stock price, while the debt to equity ratio but no significant effect on stock prices. 
 The conclusions of of this research are return on assets and price to book 
value significantly influence to the stock price, and debt to equity ratio influence but 
not significantly on stock prices. The advice can be given author is the investor in an 
investment not only see in terms of financial factors alone but should consider 
information outside the company that does not appear in this research such as 
political, legal, and economic order on a company's investment decisions are at the 
situation and conditions precisely so as to benefit its investors 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  

1.1. Latar Belakang 

Pasar modal (capital market) adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka 

panjang dan merupakan pasar yang kongkret. Pasar modal mempunyai peranan 

sangat penting, hal ini dikarenakan pasar modal menjalankan fungsi ekonomi 

sekaligus fungsi keuangan ekonomi, Dari fungsi ekonomi pasar modal berfungsi 

sebagai menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, 

yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang membutuhkan 

dana (issuer, pihak yang yang menerbitkan efek atau emiten). Dengan adanya pasar 

modal, maka pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana 

tersebut dengan harapan memperoleh imbal hasil (return), sedangkan piak issuer 

dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus 

menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Dari sudut pandang keuangan, 

pasar modal berfungsi sebagai memberikan kemungkinan dan kesempatan 

memperoleh imbal hasil bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang 

dipilih. 

Transaksi perdagangan di BEI menggunakan order driven market system dan 

sistem lelang kontinyu (continous auction system). Dengan order-driven market 

1 



 2 

system berarti pembeli dan penjual sekuritas yang ingin melakukan transaksi harus 

melalui broker. Investor tidak dapat langsung melakukan transaksi di lantai bursa. 

Hanya broker yang dapat melakukan transaksi jual dan beli di lantai bursa 

berdasarkan order dari investor. Disamping itu, broker dapat juga melakukan 

transaksi untuk dirinya sendiri dalam membentuk portofolionya.  

 Sistem lelang kontinyu harga transaksi ditentukan oleh penawaran (supply) 

dan permintaaan (demand) dari investor, sistem lelang akan terus dilakukan secara 

kontinyu selama jam kerja bursa sampai ditemukan harga kesepakatan. Dalam 

transaksi saham, pembentukan harga saham terjadi dari dari harga penawaran 

penjualan (offer price) dan harga permintaan pembelian (bid price), istilah offer 

menunjukan pasar siap menjual saham yang dimiliki pada harga tersebut, jika 

pembeli memiliki dana tunai dan ingin membeli saham tersebut saat itu juga, 

sedangkan bid menunjukkan pasar siap membeli saham yang dimiliki investor pada 

harga tersebut dan ingin menjual pada saat itu juga. Suatu transaksi belum terjadi jika 

terdapat perbedaan antar bid dan offer. Misalnya, saham A ditawarkan (offer) pada 

harga Rp 7.200 per saham, sementara pihak yang akan melakukan pembelian 

menempatkan bid pada harga Rp 6.900 per saham. Dalam kondisi demikian, maka 

terdapat dua skenario agar harga dapat bertemu, yaitu pihak yang melakukan offer 

menurunkan harganya, atau pihak calon pembeli menaikkan bid-nya, sehingga bid 

dan offer bertemu pada satu titik harga, misalnya pada harga Rp 7.000 per saham. 

Seorang investor yang rasional, sebelum mengambil keputusan investasi harus 



 3 

mempertimbangkan dua hal, yaitu pendapatan yang diharapkan dan risiko (risk) yang 

tergantung pada jenis investasinya. Investasi pada saham dinilai mempunyai tingkat 

risiko yang lebih besar dibandingkan dengan alternatif investasi yang lain seperti 

obligasi, deposito dan tabungan. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang 

diharapkan dari investasi pada saham bersifat tidak pasti, dimana mendapatkan saham 

terdiri dari dividen dan capital gain. Kesanggupan suatu perusahaan untuk membayar 

dividen ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, 

sedangkan capital gain ditentukan oleh fluktuasi harga saham. Emiten yang rajin 

membagikan dividen merefleksikan bahwa cash flow-nya bagus. Ini penting bagi 

perusahaan yang mengelola nasabah guna menghasilkan return yang aman. Selain 

faktor dividen, aspek lain perlu diperhitungkan antara lain bagaimana tingkat 

kesehatan emiten, prospek pertumbuhannya kelak, serta kemampuan likuiditasnya 

dan yang paling penting analisis fundamental harus kuat. Menurut Husnan  (1998: 

315) penilaian harga saham dapat dilakukan dengan dua pendekatan dasar, yaitu 

analisis fundamental dan analisis teknikal. Pada dasarnya para analis dalam 

melakukan analisis sekuritas menggunakan analisis fundamental, karena dapat 

diperoleh taksiran yang tepat yang berasal dari rasio keuangan yang berasal dari 

analisis laporan keuangan. 

Para investor melakukan penanaman modal dalam perusahaan dengan tujuan 

untuk mendapat hasil yang sesuai harapannya oleh karena itu sebelum melakukan 

penanaman modal pihak investor mengevaluasi pendapatan yang diperkirakan akan 
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diperoleh dari investasinya, ini berarti bahwa para investor harus melakukan analisis 

atas laporan keuangan perusahaan yang akan dipilih sebagai tempat penanaman 

modalnya. Salah satu informasi yang ditentukan pemodal adalah informasi laporan 

keuangan atau laporan keuangan tahunan. Paling sedikit satu kali dalam setahun 

perusahaan publik berkewajiban menerbitkan laporan keuangan tahunan kepada para 

pemodal yang ada di bursa. Informasi akuntansi dapat diperoleh dalam bentuk 

laporan laba-rugi, neraca, perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas 

laporan keuangan. Pada laporan keuangan tersebut dapat dilihat besarnya laba 

perusahaan pada tahun yang bersangkutan. Laba yang diperoleh ini akan dialokasikan 

untuk dua kepentingan, yaitu dibagikan sebagai dividen dan laba ditahan yang 

digunakan untuk pengembangan usaha.  

Pemegang saham harus bersedia menahan atau memegang saham yang dibeli 

dalam waktu yang relatif  lama (setidaknya satu tahun) untuk mendapatkan dividen. 

Dalam kurun waktu tersebut emiten sudah harus wajib menerbitkan laporan keuangan 

dan membagikkan dividen. Meskipun demikian bisa juga tidak terlalu lama menahan 

saham. Ini dapat terjadi apabila melakukan pembelian saham menjelang emiten 

membayar dividen. Dengan kepemilikan saham, pemegang saham juga dapat 

memperoleh capital gain. Oleh karena itu, publikasi laporan keuangan perusahaan 

(emiten) merupakan saat-saat yang ditunggu oleh para pemodal di pasar modal 

karena dari publikasi laporan keuangan itu para pemodal dapat mengetahui 

perkembangan emitmen, yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk 



 5 

membeli atau menjual saham-saham yang dimiliki. Studi di masa lalu telah 

menunjukkan pentingnya laporan keuangan tahunan perusahaan sebagai sumber 

untuk investasi. 

Pentingnya laporan keuangan sebagai informasi dalam menilai kinerja 

perusahaan, mensyaratkan laporan keuangan haruslah mencerminkan keadaan 

perusahaan yang sebenarnya pada kurun waktu tertentu, sehingga pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan perusahaan akan menjadi tepat, dengan demikian 

pemegang saham dapat menjadikan laporan keuangan sebagai informasi yang 

berguna dalam pengambilan keputusannya sebagai pemegang saham perusahaan. 

Anoraga (2001) menjelaskan bahwa setiap tindakan mengandung informasi. Di dalam 

pasar modal informasi sangat dibutuhkan investor guna pengambilan keputusan 

dalam kaitannya dengan investasi yang dilakukannya. 

Salah satu bentuk informasi akuntansi yang penting dalam proses penilaian 

kinerja perusahaan adalah berupa rasio-rasio keuangan perusahaan untuk periode 

tertentu. Dengan rasio-rasio keuangan tersebut akan tampak jelas berbagai indikator 

keuangan yang dapat mengungkapkan kondisi keuangan suatu perusahaan maupun 

kinerja yang telah dicapai perusahaan untuk suatu periode tertentu.  

Rasio  keuangan adalah angka yang diperoleh dari perbandingan dari satu pos 

laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan. 

Analisis laporan keuangan khususnya memperhatikan pada penghitungan rasio 

keuangan agar dapat mengevaluasi keadaan pada masa lalu, sekarang dan proyeksi 
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hasil di masa datang. Pada dasarnya angka-angka rasio dapat digolongkan menjadi 

dua golongan, Golongan pertama adalah angka-angka rasio yang didasarkan pada 

sumber data keuangan dimana unsur-unsur angka rasio tersebut diperoleh, dan 

golongan kedua adalah angka – angka rasio yang disusun berdasarkan tujuan 

penganalisa dalam mengevaluasi perusahaan. Dalam rasio keuangan bisa 

dikelompokan ke dalam lima macam katagori, yaitu: Rasio Likuiditas, Rasio 

Aktivitas, Rasio Solvabilitas, Rasio Profitabilitas, dan Rasio Pasar. Rasio-rasio 

keuangan pada dasarnya disusun dengan menggabung-gabungkan angka-angka di 

dalam atau antara laporan rugi-laba dan neraca. Dengan cara rasio semacam itu 

diharapkan pengaruh perbedaan ukuran akan hilang (Hanafi & Halim, 2005: 77).   

Harga saham di pasar modal selalu mengalami perubahan dari waktu ke 

waktu, perubahan harga saham tersebut dipengaruhi oleh banyak hal, Menurut Arifin 

(2001: 116-125) faktor – faktor yang mempengaruhi harga saham yaitu Pertama, 

faktor non keuangan yaitu misalnya berupa pergerakan harga tren saham, yang 

biasanya digunakan oleh investor untuk pengambilan keputusan membeli ataupun 

menjual saham. Kedua, faktor keuangan berupa informasi – informasi yang 

terkandung dalam laporan keuangan, misalnya profitabilitas dan rentabilitas. 

Informasi keuangan tersebut yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan 

dimana kinerja perusahaan akan dijadikan acuan dari nilai saham dimata investor. 

Faktor keuangan disini termasuk rasio – rasio yang merupakan ukuran terhadap 

kinerja perusahaan. Ketiga, faktor eksternal merupakan faktor – faktor diluar faktor 
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diatas, yaitu hal –hal yang terjadi diluar perusahaan seperti kenaikan tingkat suku 

bunga yang mengakibatkan ketidak pastian pasar, terjadinya inflasi dan deflasi yang 

mengakibatkan ketidakpastian daya beli masyarakat, keadaan keamanan suatu negara, 

kebijakan pemerintah dan kondisi sosial politik.  

Penilaian kinerja perusahaan dapat dilihat dari faktor keuangan yang 

didalamnya terdapat analisis berupa rasio keuangan. Hal mendasar yang digunakan 

untuk menganalisa kinerja perusahaan, yaitu: Pertama Permodalan, ketika muncul 

suatu ide bisnis langkah selanjutnya adalah mencari modal, terdapat 2 cara utama, 

pertama adalah mencari investor yang mau menyertakan modal dalam bentuk 

kepemilikan. Kedua, meminjam dana yang berasal dari kreditor. Modal di  neraca 

keuangan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu modal yang berasal dari saham yang 

disebut equity dan modal yang berasal dari utang yang disebut liabilities. 

Perbandingan antara hutang dan modal akan memberikan informasi mengenai stukrur 

modalnya yang dapat dilihat melalui rasio debt to equity ratio. Kinerja perusahaan 

kedua adalah Profit, sekuat apapun struktur modal suatu bisnis tetapi tidak akan ada 

artinya jika tidak bisa menghasilkan keuntungan. Keuntungan diperoleh dari investasi 

yang ditanamkan perusahaan, investasi ini banyak berbentuk dalam aset, sehingga 

aset dapat menjelaskan seberapa besar perusahaan memperoleh labanya. 

Perbandingan antara aset dana laba ini dapat terlihat dalam rasio return on assets. 

Kinerja yang ketiga adalah Nilai Perusahaan, Perusahaan akan dihargai suatu 

bisnisnya jika dalam rasio – rasio yang tersaji dapat menjelaskan kemajuan suatu 
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usahanya, nilai usaha ini dilihat dari jumlah modal dan jumlah saham yang beredar 

sehingga menghasilkan  nilai buku  yang akan dapat memperkirakan harga saham 

layak beli atau tidak, Rasio yang digunakan adalah price to book value. 

 

Tabel 1.1 
Data beberapa perusahaan yang terdiri  nama perusahaan, ROA, DER, PBV serta 

Harga Saham Tahun 2004 - 2006 

      Sumber ICMD tahun 2010 

Data pada tabel 1.1 ditemukan penyimpangan atau tidak adanya kesesuaian 

antara teori dengan praktik yang ada, Pertama terjadi pada perusahaan PT.Budi Acid 

Jaya Tbk. dimana variabel ROA pada tahun 2004 - 2005 varibel ROA meningkat dari 

0.16 ke 0.23 tidak diikuti oleh naiknya harga saham, justru harga saham mengalami 

penurunan dari Rp 110 ke Rp 95, dalam kasus ROA  pada tahun 2005 - 2006 juga 

Nama 
Perusahaan 

Tahun ROA (%) DER (x) PBV  
(x) 

Harga 
Saham 

(dalam Rp) 
PT. Budi Acid 
Jaya Tbk. 

 

2004 0.16 3.68 0.60 110 
2005 0.23 3.76 0.59 95 
2006 2.22 2.90 0.83 155 

PT. Unggul 
Indah Cahaya 
Tbk. 

2004 6.52 0.22 1.05 2,525 
2005 6.96 0.35 1.39 2,875 
2006 7.72 0.29 1.55 2,725 

PT. Colorpak 
Indonesia Tbk. 

2004 7.86 0.57 2.78 480 
2005 7.30 6.84 2.42 405 
2006 5.75 1.05 4.62 980 

PT. Lautan 
Luas Tbk. 
 

2004 3.64 2.01 0.64 370 
2005 3.26 2.10 0.75 486 
2006 1.62 2.43 0.62 405 

PT . Indal 
Alumunium 
Industry Tbk. 

2004 0.59 5.56 0.52 205 
2005 (4.36) 10.57 0.58 150 
2006 2.35 8.95 0.59 200 
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dialami oleh PT.Unggul Indah Cahaya Tbk.yang menunjukan nilai rasio dari 6.96 ke 

7.72 justru diikuti oleh pergerakan harga saham yang bergerak turun dari nilai Rp 340 

menuju Rp 160. Kedua pada varibel (DER) terjadi pada perusahaan PT.Colorpak 

Indonesia Tbk, dimana kenaikan DER tahun 2004 - 2005 dari angka rasio 0.57 ke 

6.84 tidak mempengaruhi harga saham yang justru menurun pada kisaran harga Rp 

480 ke Rp 405, ini juga dialami PT.Lautan Luas Tbk. pada tahun 2005 - 2006 dimana 

rasio DER mengalami kenaikan dari 2.10 ke 2.43 tidak diiringi oleh naiknya harga 

saham yang justru mengalami penurunan dari harga Rp 486 ke Rp 405. Ketiga pada 

perusahaan PT Indal Alumunia Industry dimana angka rasio PBV pada kisaran 0.52 

ke 0.58 justru harga saham turun pada kisaran Rp 205 ke Rp 150 di tahun 2004 – 

2005 dan pada tahun 2005 – 2006 PT.Unggul Indah Cahaya Tbk. yang terjadinya 

kenaikan rasio PBV dari 0.93 ke 0.94  tidak diikuti oleh naiknya harga saham yang 

turun Rp 2,875 ke Rp 2,725 

Secara teori membaiknya  Return on Assets (ROA), Debt to equity ratio 

(DER), dan Price to Book Value (PBV) maka dapat dilihat bahwa kinerja perusahaan 

juga akan baik, yaitu dengan meningkatnya Return on Assets (ROA), Price to Book 

Value (PBV), serta Debt to equity ratio (DER). Namun dalam praktek yang 

sesungguhnya terjadi   ketidaksesuaani dengan teori yang ada, ini terlihat pada tabel 

1.1 mengenai ketidaksesuaian tersebut. 

Rasio Profitabilitas yang digunakan adalah Return on Assets (ROA). Rasio ini 

mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat 



 10 

asset yang tertentu. Tingkat rendahnya Return on Assets perusahaan selain tergantung 

pada keputusan perusahaan dalam alokasi dana yang mereka miliki pada berbagai 

bentuk investasi atau aktiva (keputusan investasi) juga tergantung pada tingkat 

efisiensi pengguna aktiva perusahaan. Menurut Ang (1997:18.33) semakin besar 

ROA menunjukan kinerja yang semakin baik, karena tingkat kembaliannya semakin 

besar. Dengan semakin tingginya ROA meningkatkan daya tarik investor sehingga 

harga saham meningkat. Penelitian Gordon (1996) tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga saham perusahaan industri, menunjukkan bahwa dividen payout 

ratio, net profit margin, mempunyai pengaruh yang positif sedangkan return on asset 

dan return on equity berpengaruh negatif terhadap harga saham. Ini bertentangan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Meadher dan Sprecher (1998) dalam 

Natarsyah (2000) bahwa Return on Asset, Earning per Share mempunyai pengaruh 

positif terhadap perubahan harga saham. 

Rasio Solvabilitas dengan menggunakan Debt to equity ratio (DER) 

menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua hutang-

hutangnya menunjukkan solvabilitas perusahaan. Perusahaaan dengan tingkat 

leverage yang rendah mempunyai risiko kerugian yang rendah apabila kondisi 

perekonomian memburuk, tetapi juga mempunyai keuntungan yang rendah apabila 

perekonomian membaik. Penelitian Natarsyah (2000) tentang pengaruh beberapa 

faktor fundamental dan risiko sistematik terhadap harga saham pada perusahaan 

industri konsumsi yang go public di BEJ tahun 1990-1997. Variabel yang digunakan 
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yaitu ROA (Return on Assets), ROE (Return on Equity), DPR (Divident Payout 

Ratio), DER (Debt to Equity Ratio), PBV (Price to Book Value) dan risiko sistematik. 

Hasilnya menunjukkan bahwa ROA, DER, PBV dan risiko sistematik berpengaruh 

signifikan positif terhadap harga saham, sedangkan ROE dan DPR secara signifikan 

tidak berpengaruh terhadap harga saham. Semakin besarnya beban perusahaan maka 

tingkat pengembalian dari pemilik modal kecil sehingga berdampak pada penurunan 

harga saham ( Robert Ang, 1997: 18.35).  

PBV mengindikasikan bahwa permodal akan bersedia membayar harga saham 

yang lebih tinggi bila jaminan keamanan (safety capital) atau asset bersih perusahaan 

semakin tinggi. Semakin tinggi rasio ini, maka pasar semakin percaya akan prospek 

perusahaan tersebut. Menurut Agustin (2002) Seorang investor perlu mengetahui 

beban dari saham  yang akan dibeli, karena saham dengan tingkat beban yang lebih 

ringan tentunya akan lebih menarik minat investor dan akan memberikan keuntungan 

yang lebih besar. Semakin besar rasio BVS, maka saham tersebut akan semakin 

menarik bagi investor sehingga harga saham akan meningkat. 

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari ICMD 2010 pada tahun 2009 

jumlah emiten perusahaan manufaktur berjumlah 149. Dari data tersebut, dapat 

diketahui bahwa terjadi persaingan yang ketat antar sesama perusahaan manufaktur. 

Dengan banyaknya jumlah emiten, maka menuntut setiap perusahaan untuk bisa 

berdaya saing dalam aktivitas usahanya maupun dalam upaya memperoleh dana dari 

investor sehingga kelangsungan usaha dapat terus dipertahankan.  



 12 

Setiap perusahaan yang berstatus go public dapat memperoleh modal dan 

melakukan perdagangan efek di pasar modal atau bursa efek, termasuk didalamnya 

adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur. 

Keterlibatan perusahaan manufaktur dalam perdagangan di bursa efek memotivasi 

pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kinerja perusahaan. Industri 

manufaktur merupakan lahan yang strategis bagi investor untuk mengoptimalkan 

fungsi utilitas, sehingga dengan berinvestasi pada sektor ini investor dapat 

memperoleh keuntungan yang maksimal karena sektor ini dimasa yang akan datang 

diprediksi memiliki prospek yang bagus dalam kegiatan ekonominya (Indriyani, 

2006: 3). 

Penelitian ini dilaksanakan pada fenomena yang terjadi yaitu penyimpangan 

antara teori dan praktik seperti pada bahasan di atas. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya  terletak pada data penelitian yang sama-sama diambil di 

Bursa Efek Indonesia dan ada variabel yang pernah diteliti kembali untuk 

membuktikan kebenaran teori tersebut apakah masih layak atau tidak. Perbedaan 

penelitian ini terletak pada 3 kriteria dasar dalam penilaian kinerja perusahaan yaitu 

mengacu pada permodalan terhadap hutang, profit melalui aset, nilai perusahaan 

melalui nilai buku perusahaan tersebut dan periode pengamatan tahun 2007 – 2009, 

Pemilihan periode 3 tahun amatan ini disebabkan karena pada tahun 2007 bursa 

mencatata prestasi yang baik dan di tahun 2008  bursa efek mengalami goncangan 

yang disebabkan oleh krisis global yang terjadi anatar tahun 2008 dan puncaknya 
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dimana bursa terkoreksi 10.38% hingga otoritas bursa mensuspen kegiatan 

perdaganagan saham dan pada tahun 2009 pascaterjadinya krisis global. Dari latar 

belakang diatas penulis tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Return on 

Assets (ROA) , Debt to  Equity Ratio (DER) , dan Price to Book Value (PBV) 

Terhadap Harga Saham”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh Return on Assets (ROA), Debt to Eqiuty Ratio (DER), dan 

Price to Book Value (PBV) secara simultan terhadap harga saham perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) ? 

2. Adakah pengaruh positif Return on Assets (ROA) secara positif terhadap 

harga saham perusahaan manufaktur yang  terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) ? 

3. Adakah pengaruh positif Debt to Eqiuty Ratio (DER) secara positif terhadap 

harga saham perusahaan manufaktur yang  terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) ? 

4. Adakah pengaruh positif Price  Book  Value (PBV) secara positif terhadap 

harga saham perusahaan manufaktur yang  terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Return on Assets (ROA), Debt to 

Eqiuty Ratio (DER), dan Price to Book Value (PBV) secara simultan terhadap 

harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI)  

2. Untuk mengetaui ada tidaknya pengaruh positif Return on Assets (ROA) 

terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI)  

3. Untuk mengetaui ada tidaknya pengaruh  positif Debt to Eqiuty Ratio (DER) 

terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang  terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI)  

4. Untuk mengetaui ada tidaknya pengaruh positif Price  Book  Value (PBV) 

terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang  terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI)  

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain 

sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Dapat menerapkan Ilmu Ekonomi, khususnya dalam Manajemen Keuangan 

dan Pasar Modal yang telah diperoleh selama masa perkuliahan 
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2. Bagi Akademisi 

Sebagai penambah kepustakaan dibidang keuangan dan pasar modal 

3. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan terhadap ROA, DER, dan PBV  serta harga saham 

pada pasar modal Indonesia, khususnya investor, manajemen perusahaan dan 

dapat digunakan sebagai pedoman atau pertimbangan dalam memilih investasi 

saham. 
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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Harga saham 

2.1.1. Pengertian Harga Saham 

Menurut Ang (1997:62) harga saham  adalah nilai saham yang ditentukan 

oleh kekuatan penawaran jual beli saham pada mekanisme pasar terentu dan juga 

merupakan harga jual dan dari investor yang satu ke investor lainnya, sedangkan 

menurut Nurmayanti (2010:36) harga saham adalah harga pasar, yaitu harga saham 

adalah harga pasar, yaitu harga jual dari investor yang satu ke investor yang lain. 

 

2.1.2. Jenis – Jenis Harga Saham 

Saham adalah surat berharga yang mempunyai nilai. Setiap investor atau 

calon investor harus mengetahui harga atau nilai suatu saham yang nilainya berbeda – 

beda. Menurut Hidayat  (2010:103) harga saham dapat dibedakan menjadi : 

a. Harga Nominal 

Setiap saham yang dikeluarkan oleh perusahaan memiliki harga. Harga nominal 

saham adalah harga yang tercantum pada lembar saham yang diterbitkan, hargaini 

akan akan digunakan untuk tujuan akuntansi yaitu mencatat modal disetor penuh. 

16 
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b. Harga Perdana  

Harga perdana adalah harga yang berlaku untuk investor yang membeli saham 

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

penwaran umum perdana kepada investor di pasar perdana kepada belum tentu 

sama dengan harga nominal saham tersebut. Jika harga saham perdana lebih 

tinggi dari harga nominal, akan ada selisih yang disebut agio. Sebaliknya jika 

harga perdana lebih rendah daripada harga nominal maka akan terjadi disagio. 

c. Harga Pembukaan (Opening Price) 

Harga pembukaan adalah harga saham yang berlaku saat pasar saham dibuka 

pada hari itu. 

d. Harga Pasar (Market Price) 

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

ditentukan oleh permintaan dan penawaran saat diperdagangkan di lantai bursa. 

Untuk saham yang diminati investor, pergerakan harga pasar saham tersebut 

biasanya sangat berubah – ubah sebaliknya untuk saham yang kurang diminati 

investor bisanya hanya ada sedikit pergerakan di lantai bursa. 

e. Harga penutupan (Closing Price) 

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

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

tepat pada pukul 16.00 WIB. 
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2.1.3. Fraksi Harga Saham 

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2006:127) fraksi harga saham adalah 

proses  tawar -  menawar atau perpindahan suatu pesanan ke tingkat harga lainnya 

menggunakan aturan. Jadi, fraksi harga saham merupakan batasan nilai tawar  –  

menawar atas suatu efek yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia. Contoh 

transaksi saham yang ditawarkan dengan harga Rp 2500, maka pihak tawar – 

menawar  berlaku dengan kelipatan 25, yaitu dapat berupa Rp 2550, Rp 2575. 

Satuan perubahan harga saham atau fraksi dalam melakukan tawar – menawar 

saham di BEI berdasarkan Kep Dir BEJ Kep-318/BEJ/12-2004 ditetapkan dalam 

kategori : 

a. Untuk harga saham < Rp 200, ditetapkan fraksi harga sebesar Rp 1 dengan 

setiap kali maksimum perubahan sebesar Rp 10. 

b. Untuk harga saham Rp 200 sampai Rp 499 ditetapkan fraksi harga sebesar   

Rp 5 dengan setiap kali maksimum perubahan sebesar Rp 50. 

c. Untuk harga saham  Rp 500 sampai dengan < Rp 2000, ditetapkan fraksi 

harga sebesar Rp 10 dengan setiap kali maksimum perubahan sebesar Rp 

10. 

d. Untuk harga saham Rp 2000 sampai dengan Rp 4999, ditetapkan fraksi 

harga sebesar Rp 25 dengan setiap kali maksimum perubahan sebesar Rp 

250. 



 19 

e. Untuk harga saham lebih dari Rp 5000, ditetapkan fraksi harga sebesar Rp 

50 dengan setiap kali maksimum perubahan sebesar Rp 500 

 

2.1.4. Penilaian Harga Saham 

Upaya untuk menemukan bagaimana menghitung harga saham yang 

sebenarnya (nilai intistik), selalu dilakukan oleh setiap analisis dengan tujuan untuk 

memperoleh tingkat pengembalian yang memuaskan. Namun demikian, sulit bagi 

investor untuk mengalahkan pasar dan memperoleh tingkat pengembalian di atas 

normal. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor – faktor yang mempengaruhi harga 

saham. Sebenarnya faktor – faktor tersebut dapat diketahui, masalahnya adalah 

bagaimana menerapkan faktor – faktor tersebut ke dalam suatu model perhitungan 

yang dapat digunakan untuk memilih saham mana yang seharusnya dimasukkan ke 

dalam portofolio. 

Model perhitungan merupakan suatu mekanisme untuk mengubah 

serangkaian variabel perusahaan (misalnya penjualan, laba dan deviden ) yang 

diamati menjadi perkiraan tentang harga saham. 

Seorang investor dalam membuat keputusan berinvestasi dalam membeli 

saham tertentu, sebelumnya sudah menganalisa terlebih dahulu saham  tersebut. Hal 

ini menentukan kualitas, prospek dan tanggungan resiko saham. 

Sehubungan dengan uraian di atas, berikut beberapa pendekatan perhitungan 

harga saham diantaranya analisis fundamental dan analisis teknikal. 
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a. Analisis Sekuritas Fundamental 

Analisis Fundamental adalah metode analisis yang didasarkan pada 

fundamental ekonomisuatu perusahaan. Analisis ini mentikberatkan pada rasio – rasio 

finansial dan kejadian – kejadian yang secara langsung maupun tak langsung 

mempengaruhi kinerja keungan perusahaan. Menurut Jogiyanto (2000) faktor 

fundamental perusahaan memegang peranan penting dalam proses pengambilan 

keputusan. Investor akan membeli saham apabila nilai intrinsiknya lebih dari harga 

pasar karena nilai intrinsik merupakan nilai riil dari saham perusahaan. Analisis ini 

beranggapan bahwa harga sekuritas-sekuritas di pasar modal mencerminkan nilai 

intrinsiknya, harga-harga trsebut dipengarui oleh kinerja dan prospek perusahaan 

yang menerbitkannya. 

Kinerja dan prospek perusahaan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor 

fundamental. Faktor tersebut berasal dari dalam (internal) maupun dari luar 

perusahaan (eksternal), dan kinerja dan prospek perusahaan dipengaruhi oleh 

kemampuannya dalam memperoleh laba dan membayar dividen. Faktor eksternal 

yang mempengaruhi kinerja dan prospek perusahaan antara lain karakteristik industri, 

tempat berada, pertumbuhan ekonomi, kebijaksanaan pemerintah, tingkat bunga dan 

tingkat inflasi. 

b. Analisa Teknikal 

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2006:202) analisa teknikal (technical 

analysis) adalah salah satu analisis atau metode pendekatan yang mengevaluasi 
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pergerakan suatu harga saham, valas, kontrak berjangka (future contract), indeks dan 

beberapa instrumen keuangan lainnya. Para analis teknikal melakukan penelitian 

yang mendasar terhadap pola pergerakan harga komoditi yang berulang dan dapat 

diprediksi. Bahkan analisis teknikal bisa juga diartikan sebagai suatu studi utama 

mengenai harga, termasuk besarnya (volume) dan posisi terbuka (open interest). 

Analisis teknikal merupakan analisis terhadap pola pergerakan harga di masa lampau 

dengan tujuan untuk meramalkan pergerakan harga di masa yang akan datang. 

Analisis teknikal ini sering juga disebut dengan chartist karena para analisisnya 

melakukan studi dengan menggunakan grafik (chart), dimana mereka berharap dapat 

menemukan suatu pola pergerakan harga sehingga mereka dapat mengeksploitasinya 

untuk mendapatkan keuntungan. 

 

2.1.5. Faktor – faktor  yang mempengaruhi Harga Saham  

Menurut Arifin (2001: 116-125) faktor – faktor yang mempengaruhi harga 

saham adalah sebagai berikut : 

a. Faktor non keuangan  

Faktor non keuangan yaitu misalnya berupa pergerakan harga tren 

saham, yang biasanya digunakan oleh investor untuk pengambilan keputusan 

membeli ataupun menjual saham. 
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b. Faktor keuangan  

Faktor keuangan yaitu berupa informasi – informasi yang terkandung 

dalam laporan keuangan, misalnya profitabilitas dan rentabilitas. Informasi 

keuangan tersebut yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan 

dimana kinerja perusahaan akan dijadikan acuan dari nilai saham dimata 

investor. Faktor keuangan disini termasuk rasio – rasio yang merupakan 

ukuran terhadap kinerja perusahaan.  

c. Faktor Eksternal  

Faktor Eksternal merupakan faktor – faktor diluar faktor diatas, yaitu 

hal –hal yang terjadi diluar perusahaan seperti kenaikan tingkat suku bunga 

yang mengakibatkan ketidak pastian pasar, terjadinya inflasi dan deflasi yang 

mengakibatkan ketdakpastian daya beli masyarakat, keadaan keamanan suatu 

negara, kebijakan pemerintah dan kondisi sosial politik. 

 

2.2.  Return on Assets (ROA) 

2.2.1. Faktor – faktor yang memepengaruhi Profitabiltas 

Menurut Muslich (2003: 57), faktor yang mempengaruhi Profitabilitas 

diantaranya: 

a. Profit Margin 

Profit margin mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh 

perusahaan berkaitan dengan besarnya penjualan perusahaan. Semakin tinggi 
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profit margin yang diperoleh perusahaan maka akan meningkatkan tingkat 

profitabilitas. Profit Margin adalah laba yang diperbandingkan dengan 

penjualan. 

b. Penggunaan Aktiva 

Pengelolaan suatu usaha berkaitan dengan seberapa efektif perusahaan 

menggunakan aktivanya. Semakin efektif perusahaan menggunakan aktiva 

maka semakin besar keuntungan yang diperoleh, begitu pula sebaliknya. 

c. Leverage 

Leverage digunakan untuk menjelaskan penggunaan hutang untuk 

membiayai sebagian daripada aktiva perusahaan. Pembiayaan dengan hutang 

mempunyai pengaruh bagi perusahaan karena mempunyai beban yang bersifat 

tetap. Kegagalan perusahaan dalam membayar bunga atas hutang dapat 

menyebabkan kesulitan keuangan yang berakhir dengan kebangkrutan 

perusahaan. Tetapi penggunaan hutang juga memberikan subsidi pajak atas 

bunga yang dapat menguntungkan pemegang saham. Karenanya penggunaan 

hutang harus diselenggarakan antara keuntungan dan kerugiannya. 

Return on Assets (ROA) ini termasuk dalam salah satu  rasio profitabilitas 

dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan. Pengertian ROA menurut beberapa 

ahli yaitu : 

a. Menurut Hanafi (2008:83) ’’ Return On Assets adalah rasio yang 

mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan 
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menggunakan total assets (kekayaan) yang dimilki perusahaan setelah 

disesuaikan dengan biaya – biaya untuk menendai assets tersebut. 

b. Menurut  Hanafi (2007:159) ROA mengukur kemampuan 

menghasilkan laba dengan menggunakan total aset. 

Rasio ini dapat diperoleh dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan 

total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.  

 

ROA = 100%
Aset Total

Bersih Laba
×

 

 

Tingkat rendahnya Return on Assets perusahaan selain tergantung pada 

keputusan perusahaan dalam alokasi dana yang mereka miliki pada berbagai bentuk 

investasi atau aktiva (keputusan investasi) juga tergantung pada tingkat efisiensi 

pengguna aktiva perusahaan. Penggunaan aktiva yang tidak efisien seperti banyaknya 

dana menganggur dalam persediaan, lamanya dana tertanam dalam piutang, 

berlebihnya uang kas, aktiva tetap beroperasi dibawah kapasitas normal, dan lain 

sebagainya akan berakibat pada rendahnya rasio ini, demikian pula sebaliknya. 

Return on Assets yang positif menunjukkan bahwa total aktiva yang 

digunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. 

Sebaliknya, Return on Assets negatif menunjukkan bahwa dan total aktiva yang 

digunakan, perusahaan mendapatkan kerugian.Hal ini menunjukan kemampuan dari 
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modal yang dinvestasikan secara keseluruhan belum mampu untuk menghasilkan 

laba. 

 

2.2.2. Keunggulan Return on Assets (ROA) 

Keunggulan ROA menurut Linawati (2006) yang dihasilkan adalah sebagai 

berikut : 

a. ROA merupakan pengukuran yang komprehensipdimana seluruhnya 

mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dari rasio ini. 

b. ROA mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam nilai absoulut. 

c. ROA merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit 

organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit usaha. 

Bagi para pemodal yang akan melakukan transaksi pembelian saham suatu 

perusahaan, penilaian terhadap kemampuan emiten dalam menghasilkan laba 

merupakan suatu hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan apabila laba 

perusahaan meningkat, maka harga saham perusahaan tersebut juga akan meningkat 

dengan kata lain, profitabilitas akan mempengaruhi harga saham. 

 

2.3. Debt to Equity Ratio (DER) 

Solvabilitas  suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban finansiilnya apabila sekiranya perusahaan tersebut 

dilikuidasikan. Dengan kata lain solvabilitas merupakan kemampuan suatu 
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perusahaan untuk membayar semua utang-utangnya baik jangka pendek maupun 

jangka panjang dengan modalnya (Riyanto, 2002:25).  

Menurut Weston dan Copeland (1996:4) menyatakan bahwa solvabilitas 

keuangan merupakan rasio antara nilai buku seluruh hutang terhadap total aktiva atau 

nilai total perusahaan. Dalam hal ini total hutang adalah hutang jangka pendek dan 

jangka panjang sehingga harus dijamin oleh seluruh kekayaan atau aktiva perusahaan 

apabila jatuh tempo. 

Menurut Hanafi  (2008 ) rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka panjang dan jangka pendeknya. Perusahaan dikatakan 

solvabel jika perusahaan memiliki aktiva atau kekayaan yang cukup untuk melunasi 

seluruh hutang-hutangnya. 

Muslich (2003:49) rasio solvabilitas digunakan untuk menjelaskan 

penggunaan hutang untuk membiayai sebagian daripada aktiva perusahaan. 

Pembiayaan dengan hutang mempunyai pengaruh bagi perusahaan karena 

mempunyai beban yang bersifat tetap. Kegagalan perusahaan dalam membayar bunga 

atas hutang dapat menyebabkan kesulitan keuangan yang berakhir dengan 

kebangkrutan perusahaan. Tetapi penggunaan hutang juga memberikan subsidi pajak 

atas bunga yang dapat menguntungkan pemegang saham. Karenanya penggunaan 

hutang harus diselenggarakan antara keuntungan dan kerugiannya. Rasio DER 

dipergunakan untuk mengukur tingkat penggunaan utang terhadap total shareholders’ 

equity yang dimiliki perusahaan. Total debt merupakan total liabilities (jangka 
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pendek/jangka panjang), sedangkan total shareholder equity menunjukkan total 

modal sendiri yang dimiliki perusahaan.  

 

DER = 
Ekuitas

HutangTotal
 

 

Debt to equity ratio merupakan rasio utang yang paling sering digunakan. 

Besarnya utang yang terdapat dalam struktur modal perusahaan sangat penting untuk 

memahami perimbangan antara resiko dan laba yang didapat. Utang membawa resiko 

karena setiap utang pada umumnya akan menimbulkan keterikatan yang tetap bagi 

perusahaan berupa kewajiban untuk membayar beban bunga untuk membayar beban 

bunga beserta cicilan kewajiban pokoknya secara periodic. 

Menurut Gitosudarmo pengukuran solvabilitas yang lazim digunakan adalah 

Debt to Equity ratio. Hal ini dikarenakan permodalan pada perusahaan umumnya 

terdiri dari modal saham/ modal sendiri dan modal asing dimana jumlah asing rata-

rata lebih besar daripada jumlah modal saham. Perbandingan modal asing dan modal 

sendiri yang disebut  Debt to Equity ratio, jika menggunakan prinsip hati-hati maka 

digunakan pada norma struktur financial konservatif. Dalam sistem finansial 

konservatif dikehendaki agar jumlah modal asing tidak lebih besar dari jumlah modal 

sendiri atau dapat diartikan bahwa modal asing sebanyaknya-banyaknya sama dengan 

modal sendiri atau Debt to Equity ratio maksimal 100%. 
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Semakin tinggi DER menunjukkan tingginya ketergantungan permodalan 

perusahaan terhadap pihak luar, sehingga beban perusahaan juga semakin berat. 

Tentunya hal ini akan mengurangi hak pemegang saham (dalam bentuk deviden). 

Tingginya DER selanjutnya akan mempengaruhi minat investor terhadap saham 

perusahaan tertentu, karena investor lebih tertarik pada saham yang tidak 

menanggung terlalu banyak beban hutang. 

Debt to equity ratio menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk 

membayar semua hutang-hutangnya menunjukkan solvabilitas perusahaan. 

Perusahaaan dengan tingkat leverage yang rendah mempunyai risiko kerugian yang 

rendah apabila kondisi perekonomian memburuk, tetapi juga mempunyai keuntungan 

yang rendah apabila perekonomian membaik. Keputusan penggunaan leverage 

haruslah menyeimbangkan antara keuntungan yang lebih besar dengan risiko yang 

lebih tinggi (Husnan, 1998). Debt to Equity Ratio mempunyai pengaruh terhadap 

perubahan harga saham. Hal ini mengindikasi bahwa semakin besar rasio hutang 

(DER) harga saham semakin naik sesuai teori Modligiani dan Miller (dalam Husnan 

2001) yang menunjukkan bahwa sejauh mana pembayaran bunga bisa dipergunakan 

untuk mengurangi beban pajak maka penggunaan hutang memberikan manfaat bagi 

pemilik perusahaan.  
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2.4.  Price to Book Value (PBV) 

Nilai buku (Book Value) per lembar saham mempunyai pengaruh terhadap 

perubahan harga saham. Sesuai yang dilakukan Sudarma dalam Natarsyah (2000), 

yang menyatakan bahwa fenomena praktek enginering yang dilakukan oleh emiten di 

Indonesia dalam upaya memperkuat kinerja asset perusahaan yang digunakan untuk 

meningkatkan borrowing capital. Hal ini secara langsung akan mempengaruhi 

peningkatan Book Value per Share. Nilai Book Value menggambarkan perbandingan 

total modal terhadap jumlah saham. Nilai buku saham dapat dihitung dengan rumus 

berikut : 

            BV = 
Beredar SahamJumlah 
yTotalEquit

   

Sehingga nilai BV ini dapat menggambarkan nilai PBV yang digunakan untuk 

menghargai nilai buku saham saham perusahaan. Untuk menghitung rasio ini 

digunakan rumus sebagai berikut : 

 

PBV = 
SahamBuku Nilai

SahamHarga

 

 

2.4.1. Fungsi utama PBV 

Price to Book Value (PBV) mempunyai 2 fungsi utama, yaitu : 

a. Melihat apakah sebuah saham saat ini sudah diperdagangkan di harga 

yang sudah mahal, masih murah, atau masih wajar menurut rata – rata 

historisnya. 
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b. Menentukan mahal atau murahnya sebuah saham saat ini berdasarkan 

perkiraan harga wajar untuk periode 1 tahun mendatang. 

Fungsi yang pertama menjelaskan, sebuah saham akan dianggap sudah terlalu 

mahal atau tinggi jika PBV sahaam tersebut saat ini sudah diatas rata – rata PBV 

historisnya. Demikian sebaliknya, sebuah saham akan dianggap masih murah atau 

wajar jika PBV saham tersebut saat ini masih berada dibawah atau sama dengan rata 

– rata PBV historisnya. Fungsi kedua, sebuah saham akan dianggap mahal atau 

murah beradasarkan perkiraan harga wajarnya. 

 

2.4.2. Asumsi Rasio Price to Book Value 

Perhitungan nilai harga wajar saham berdasarkan asumsi – asumsi yang 

terbagi menjadi 3 bagian : 

a. Asumsi Optimis 

Asumsi ini didasarkan oleh investor yang menganggap kondisi ekonomi 

ke depan jauh lebih baik dari sekarang.  

b. Asumsi Netral 

Asumsi ini didasarkan oleh investor yang menganggap kondisi ekonomi 

ke depan sulit diprediksi atau dalam kondisi moderat (biasa – biasa saja).  

c. Asumsi Pesimis 

Asumsi ini didasarkan oleh investor yang menganggap kondisi ekonomi 

ke depan jauh lebih buruk dari sekarang.  
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Seorang investor tentunya mengharapkan keuntungan dari investasi yang 

dilakukannya. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk membeli suatu saham, 

seorang investor perlu mengetahui beban dari saham yang akan dibeli, karena saham 

dengan tingkat beban yang lebih ringan tentunya akan lebih menarik minat investor 

dan akan memberikan keuntungan yang lebih besar. Rasio untuk mengukur nilai 

shareholders’ equity atas  setiap lembar saham atau disebut juga dengan Book Value 

per Share, yang menggambarkan perbandingan total modal (equity) terhadap jumlah 

saham. Semakin besar rasio BVS, maka saham tersebut akan semakin menarik bagi 

investor sehingga harga saham akan meningkat dengan rasio PBV investor dapat 

membandingkan langsung dengan market valuenya dan investor dapat mengetahui 

langsung sudah berapa kali market value suatu saham dihargai dari book valuenya. 

 

2.5. Penelitian Terdahulu 

Melihat hasil penelitian sebelumnya, dapat diketahui bahwa banyak faktor 

yang dapat mempengaruhi perubahan harga saham. Penelitian yang dilakukan oleh 

Natarsyah (2000), menguji tentang pengaruh beberapa faktor fundamental dan risiko 

sistematik terhadap harga saham di perusahaan industri barang konsumsi yang go 

publik di BEJ selama periode 1990-1997. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa ROA, DER, PBV dan risiko sistemtatis berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham, sedangkan ROE dan DPR secara signifikan tidak berpengaruh terhadap harga 
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saham. Variabel yang memiliki nilai koefisien regresi terbesar dan paling dominan 

berpengaruh terhadap harga saham adalah PBV. 

Danupranata (1999) meneliti tentang analasis faktor-faktor yang 

mempengaruhi indeks harga saham individual di BEJ 1996-1997. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa Price Earning Ratio (PER), Dividend Payout 

Ratio (DPR), Debt to Equity Ratio (DER) dan Return on Equity (ROE) secara 

kumulatif berpengaruh secara signifikan terhadap indeks harga saham individual. 

Gordon (1996) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham 

perusahaan industri. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa  ROA berpengaruh 

terhadap harga saham. Ismail (2010) Analisis pengaruh Return on Assets, Debt to 

Equity Ratio dan Debt Ratio terhadap Harga Saham pada PerusahaanTobacco 

Manufactur di Bursa Efek Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

Return On Assets dan Debt to Equity Ratio tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Harga Saham. 

Wulandari (2005) meneliti tentang pengaruh beberapa faktor fundamental 

terhadap perubahan harga saham yang terdaftar di BEJ. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa DER secara signifikan berpengaruh terhadap perubahan harga 

saham. Natarsyah (2000) menujukkan pula bahwa DER secara signifikan mempunyai 

pengaruh terhadap harga saham perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Go 

Publik di Pasar Modal Indonesia. Kanti (2005) meneliti tentang Analisis Pengaruh 

Return On Assets, Debt to Equity Ratio dan Devident Pay Out Ratio Terhadap Harga 
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Saham LQ 45 di Bursa Efek Jakarta. Hasil penelitian  secara parsial hanya ROA yang 

berpengaruh sedangkan DER, DPR tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

Rosyadi (2002) meneliti tentang keterkaitan kinerja keuangan dengan harga 

saham. Hasil penelitian menyatakan bahwa Earning per Share (EPS), Net Profit 

Margin (NPM), Return on Asset (ROA), Debt to Equity (DER) secara simultan 

berpengaruh terhadap perubahan harga saham. Resmi (2002) meneliti tentang 

keterkaiatan keuangan dengan return saham periode 1998. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa Earning per Sahare (EPS),  Price Earning Ratio (PER), Debt to 

Equity Ratio (DER), Return on Equity (ROE) secara simultan berpengaruh terhadap  

perubahan harga saham. 

 

2.6. Kerangka Berfikir 

Harga saham merupakan harga yang terbentuk dari transaksi yang melibatkan 

antara penjual saham dan pembeli saham yang dilatarbelakangi oleh keuntungan yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Aktivitas harga saham di pasar modal merupakan faktor 

yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh investor dalam menjalankan 

aktivitas transaksi, karena harga saham menunjukan nilai suatu perusahaan, semakin 

tinggi nilai harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut di mata 

investor dan juga sebaliknya.  

Harga saham perusahaan di bursa ditentukan oleh kekuatan pasar, yang berarti 

harga saham tergantung dari kekuatan permintaan dan penawaran saham, kinerja 
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perusahaan menentukan tinggi rendahnya harga pasar saham di pasar modal (Resmi, 

2002:276). Nilai dari harga saham tergantung pula dari tingkat return yang 

diharapkan oleh investor yang terdiri dari dividen yang diharapkan dengan harga 

yang diharapkan. Analisis harga saham merupakan hal yang sangat mendasar yang 

harus dilakukan oleh pemodal saham sebelum melakukan investasi padasuatu saham., 

tanpa dianalisis yang akurat dan rasional, kemungkinan pemodal akan memperoleh 

kerugian yang besar, dalam analisis terhadap harga saham yang sebenarnya 

merupakan suatu perkembangan dari analisis keuangan, dengan tujuan untuk 

mengetahui lebih jauh tentang keberadaan atau perkembangan perusahaan tersebut. 

Harga saham dapat dikatakan sebagai indikator keberhasilanpengelolaan perusahaan, 

dimana kekuatan pasar ditujukan dengan terjadinya transaksi perdagangan saham 

perusahaan di pasar modal. Transaksi yang terjadi didasarkan pada hasil pengamatan 

para investorterhadap prestasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, maka 

semakin banyak permintaan akan saham yang selanjutnya meningkatkan harga 

saham. 

Menurut Riyanto (2002: 35), pada umumnya ada dua macam profitabilitas 

(rentabilitas) untuk mengukur efisien atau tidaknya suatu perusahaan dalam 

menggunakan modalnya, yaitu rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri. 

Rentabilitas ekonomi atau Return On asset (ROA) adalah rasio yang mengukur 

seberapa baik kemampuan manajemen perusahaan dalam menggunakan aktiva 

operasi untuk menghasilkan surplus operasi. Besarnya ROA dapat diketahui dengan 
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mengalikan antara operating asset turnover dengan profit marginnya (Munawir, 

1992: 89). Sedangkan rentabilitas modal sendiri atau Return On Equity (ROE) 

merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

berdasarkan modal saham tertentu (Hanafi & Halim, 2005: 87). ROE digunakan 

untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan modal perusahaan. ROA dan ROE adalah dua ukuran dari rasio 

profitabilitas yang bersifat terpisah yang diperlukan untuk menjelaskan aspek-aspek 

berbeda dari perusahaan. ROA memperhatikan tingkat efisiensi operasi perusahaan, 

sementara ROE menitikberatkan bagaimana efisiensi operasi dinyatakan dalam rasio 

ROA ditranslasi menjadi keuntungan bagi pemilik perusahaan (Indriyani, 2006: 8).  

Return on Asset (ROA) merupakan ukuran seberapa besar laba bersih yang 

dapat diperoleh dari seluruh kekayaan (aktiva) yang dimiliki perusahaan. 

Pertimbangan memasukkan variabel ini karena profitabilitas perusahaan memberikan 

informasi kepada pihak luar mengenai efektifitas operasional perusahaan. 

Profitabilitas perusahaan yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba di masa yang akan datang dan merupakan informasi penting bagi 

investor sebagai pertimbangan dalam menanamkan modalnya. Menurut hasil 

penelitian Natarsyah (2000) Return On Asset mempunyai hasil yang berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap harga saham. Semakin besar Return on Asset 

menunjukkan kinerja semakin baik sehingga mampu memberikan laba bagi 

perusahaan dan akan mengundang investor untuk membeli saham akan tinggi. 
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Sebaliknya, apabila Return on Asset semakin kecil menunjukkan bahwa dari total 

aktiva yang digunakan perusahaan mendapatkan kerugian, maka investor kurang suka 

melirik saham perusahaan tersebut dan harga sahamnya akan rendah. 

Debt to Equity Ratio merupakan salah satu rasio solvabilitas yang mengukur 

kontribusi modal sendiri terhadap total hutang dalam struktur permodalan. DER yang 

tinggi menunjukkan pendanaan perusahaan lebih banyak dilakukan dengan 

menggunakan hutang. Menurut Kanti (2008) Semakin besar DER perusahaan bararti 

laba perusahaan  juga besar namun digunakan juga untuk pembayaran hutangnya, 

sehingga investor tertarik menginvestasikan dananya walaupun investtor mengetahui 

perusahaan menanggung resiko yang besar. Debt to Equity Ratio mempunyai 

pengaruh terhadap perubahan harga saham. Hal ini mengindikasi bahwa semakin 

besar rasio hutang (DER) harga saham semakin naik sesuai teori Modligiani dan 

Miller (dalam Husnan 2001) yang menunjukkan bahwa sejauh mana pembayaran 

bunga bisa dipergunakan untuk mengurangi beban pajak maka penggunaan hutang 

memberikan manfaat bagi pemilik perusahaan.  

Pertumbuhan perusahaan dapat diketahui dengan melihat nilai buku 

perusahaan tersebut (Jogiyanto, 2000). Semakin besar rasio PBV, semakin tinggi 

perusahaan di nilai oleh para investor dibanding dengan dana yang telah ditanamkan 

diperusahaan (Husnan, 1998). PBV suatu perusahaan besar atau tinggi berarti 

perusahaan dinilai bonafit atau kuat, maka tentu saja akan menarik investor untuk 

membeli saham tersebut sehingga harga saham akan semakin tinggi. Sebaliknya, 
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PBV suatu perusahaan itu kurang bonafit akan mengurangi minat para investor untuk 

membeli saham perusahaan sehingga menyebabkan harga saham turun atau rendah. 

Nilai buku (book value) per lembar saham mempunyai pengaruh terhadap 

perubahan harga saham. Hal ini mengindikasikan bahwa pemodal akan bersedia 

membayar harga saham yang lebih tinggi bila jaminan keamanan (safety capital) atau 

klaim atas asset bersih perusahaan semakin tinggi. Sesuai dengan yang dilakukan 

Sudarma (Natarsyah, 2000) yang menyatakan bahwa fenomena praktek engineering 

yang dilakukan oleh emiten di Indonesia dalam upaya memperkuat kinerja asset 

perusahaan yang digunakan untuk meningkatkan borrowing capital. Hal ini secara 

langsung akan mempengaruhi peningkatan Book Value Equity per Share. 

 

Berdasarkan pernyataan  tersebut diatas dapat disusun kerangka berfikir 

penelitian sebagai berikut : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir          

 

Return on Asset (ROA) + 

Harga Saham  
Debt to Equity Ratio (DER) + 

Price Book Value (PBV) + 
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2.7. Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas sebuah masalah yang harus diuji 

kebenarannya, dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan 

yang menghubungkan dari variabel-variabel yang diteliti. 

Adapun hipotesis yang diajukan dalam masalah ini adalah: 

H1 : Return on Assets (ROA), Debt to Eqiuty Ratio (DER), dan Price to Book 

Value (PBV) secara simultan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H2 :  Return on Assets (ROA) berpengaruh positif terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 H3 :  Debt to Debt to Eqiuty Ratio (DER) berpengaruh positif terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur yang  terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

H4 : Price  Book  Value (PBV) berpengaruh positif terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur yang  terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Ruang Lingkup Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007 sampai dengan 

tahun 2009. Ditetapkan BEI sebagai tempat penelitian karena BEI penulis 

menganggap sebagai tempat untuk memperoleh data yang diperlukan berupa laporan 

keuangan dan harga saham yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. 

3.2. Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar (listed) di 

Bursa Efek Jakarta tahun 2007 sampai dengan 2009. Penelitian ini memilih tahun 

2007 - 2009 sebagai periode amatan dengan alasan persyaratan pencatatan saham di 

BEI dimana laporan keuangan telah diaudit 3 tahun buku terakhir. 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar pada tahun 2007 sampai tahun 2009  

sebanyak 149. Pada perusahaan manufaktur terdapat beberapa pengelompokan 

berdasarkan jenis usahanya. Pengelompokan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 

berikut ini: 

 

 

39 
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Tabel 3.1 

Jenis Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2007 - 2009 

No. Jenis perusahaan Jumlah 
1. Food and Beverage 19 
2. Tubacco Manufacturers 4 
3. Textile mill Products 10 
4. Apparel and Other Textile Products 12 
5. Lumber and Wood Products 4 
6. Paper and Allied Products 6 
7. Chemical and Allied Products 9 

 8. Adhesive 4 
9. Plastics and Glass Products 13 
10. Cement 3 
11. Metal and Allied Products 12 
12. Fabricated Metal Products 2 
13. Stone, Clay, Glass and Concrete Products 5 
14. Cable 6 
15. Electronic and Office Equipment 5 
16. Automotive and Allied Equipment 19 
17. Photographic Equipment 3 
18. Pharmaceuticals 9 
19. Consumer Goods 4 

 Total  149 
Sumber : Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 2010 

 

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa jenis perusahaan terbanyak adalah 

pada Automotive and Allied Products dan Food and Beverage sebanyak 19 

perusahaan. Sedangkan jenis perusahaan terkecil adalah pada Fabricated Metal 

Products sebanyak 2 perusahaan. 

 



 41 

3.3. Sampel Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

(listed) di Bursa Efek Jakarta tahun 2007 - 2009. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan purposive sampling method, yaitu pengambilan sampel 

dengan kriteria-kriteria tertentu. Sampel diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang 

sahamnya diperdagangkan di BEJ yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a.    Perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Jakarta sejak tahun 

2007 - 2009. Penggolongan perusahaan-perusahaan tersebut didasarkan 

pada publikasi Indonesian Capital Market Directory 2010.  

b.  Periode laporan keuangan perusahaan manufaktur didasarkan pada tahun 

kalender yang berakhir 31 Desember 2007, 2008, dan 2009. 

c. Perusahaan manufaktur tersebut selama periode 2007, 2008, dan 2009 

melakukan pembagian cash dividen selama tiga tahun berturut-turut. 
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Penentuan sampel dengan menggunakan purposive sampling dapat dilihat 

pada Tabel 3.2 berikut ini : 

Tabel 3.2 

Penentuan Sampel Penelitian 

No. Kriteria Pelangg
aran 

Kriteria 

Akum
ulasi 

1. Perusahaan  manufaktur yang tercatat di BEI 
tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. 

 
- 

149 

2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan 
keuangan yang telah diaudit dengan 
menggunakan tahun buku yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember  dari tahun 2007 - 2009 

 
- 

149 

3. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
dan membagikan cash dividen selama tiga 
tahun berturut turut yaitu pada tahun 2007 
sampai dengan 2009 

134 15 

 Jumlah sampel  15 
  

Dari seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2007 - 2009 yang memenuhi kriteria pengambilan sampel adalah 

sebanyak 15 perusahaan. Berdasarkan Tabel 3.3 yang memenuhi kreteria untuk 

dijadikan sampel perusahaan manufaktur dalam penelitian ini adalah 15 perusahaan, 

15 sampel  perusahaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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                                             Tabel 3.3         
Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI tahun 2007 - 2009 

 
No Nama Perusahaan Kode Perusahaan 
1 PT.Mustiak Ratu Tbk. MRAT 
2 PT.Colorpak Indonesia Tbk. CLPI 
3 PT.Fast Food Indonesia Tbk. FAST 
4 PT.Gudang Garam Tbk. GGRAM 
5 PT.Indo Kordsa Tbk. BRAM 
6 PT.Mayora Indah Tbk. MYOR 
7 PT. Semen gresik Tbk. SMGR 
8 PT.Metrodata Electronics Tbk. MTDL 
9 PT.Multi Bintang Indonesia Tbk. MLBI 
10 PT.Sepatu Bata Tbk. BATA 
11 PT.Sinar Mas Agro Resources and 

Techonology Tbk. 
SMART 

12 PT.Sumi Indo Kabel Tbk. IKBI 
13 PT.Tempo Scan Pacific Tbk. TSCP 
14 PT.Tunas Ridean Tbk. TURI 
15 PT.United Tractors UNTR 

         Sumber ICMD tahun 2010 
 

3.4. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas:  

1. Harga Saham (Y) 

Harga saham (Stock Price) merupakan variabel terikat atau variabel dependen 

(Y) yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel terikat atau variabel dependen 

adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain 

(variabel bebas). Variabel ini merupakan variabel yang menjadi perhatian utama 

peneliti. Harga saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga pasar yang 

berarti harga saham di bursa pada saat itu, harga pasar tersebut ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran saat diperdagangkan di lantai bursa. Informasi tentang 
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harga saham perusahaan diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD). Harga yang nantinya digunakan dalam penelitian adalah harga penutupan 

(closing price), harga akhir dari transaksi jual – beli saham di bursa efek yang 

berakhir per 31 Desember 2007, 2008, dan 2009. 

2. Return On Asset (X1) 

Return On Assets merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, maka dapat 

dirumuskan sebagai berikut (Hanafi, 2007): 

ROA = 100%
Aset Total

Bersih Laba
×

 

3. Debt to Eqity Ratio (X2) 

Debt to equity Ratio merupakan rasio total yang dimiliki perusahaan dengan 

modal sendiri atau ekuitas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut (Darmaji dan 

Fakruddin, 2006): 

DER = 
Ekuitas

HutangTotal

 

4. Price to Book Value (X3) 

Price to Book Value menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai 

buku saham suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, maka pasar semakin percaya 

akan prospek perusahaan tersebut, PBV  dapat dirumuskan sebagai berikut (Darmaji 

dan Fakruddin, 2006): 
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PBV = 
SahamBuku Nilai

SahamHarga

 

 

3.5. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, 

dimana data sekunder adalah data akuntansi dan data saham. Data akuntansi yang 

digunakan adalah laporan keuangan perusahaan per 31 Desember, sedangkan data 

saham yang digunakan adalah harga saham. Data akuntansi berupa laporan keuangan 

digunakan untuk mengetahui rasio-rasio keuangan perusahaan. Data saham berupa 

harga saham digunakan untuk mengetahui mengetahui besarnya perubahan harga 

saham yang terjadi selama periode amatan yang dipengaruhi oleh faktor fundamental 

perusahaan. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui 

pengumuman data sekunder yang dipublikasikan di Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD) yang tercatat dalam laporan keuangan yang terdiri  dari ROA, 

DER, PBV  dan harga saham. Data-data yang diperlukan adalah: 

a. Jumlah nilai sesuai dengan penelitian data ROA, DER, PBV yang digunakan 

adalah per 31 Desember  2007, 2008, 2009. 

b. Harga saham yaitu harga saham pada saat closing price tahun 2007 - 2009. 
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3.6. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam 

penelitian ini adalah Metode Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan 

mempelajari catatan dan dokumen-dokumen perusahaan baik dalam bentuk dokumen 

maupun petunjuk-petunjuk guna mendapatkan data yang diperlukan. Metode ini 

digunakan untuk memperoleh data yang berupa laporan keuangan untuk 

mendapatkan informasi mengenai  Return on Assets, Debt to equity Ratio, Price to 

Book Value, Harga Saham. 

 

3.7. Metode Analisis Data 

Pada penelitian ini metode analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan 

yaitu :  Analisis deskriptif, uji prasyarat data, analisis regresi berganda, uji asumsi 

klasik,  uji hipotesis dan koefisien determinan. 

 

3.7.1. Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah ilmu yang berisi metode-metode pengumpulan, 

penyajian dan pengaturan data guna membuat gambaran yang jelas variasi sifat data 

yang pada akhirnya akan mempermudah proses analisis dan interpretasi. Statistik 

deskriptif meliputi minimum, maksimum, mean dan standar deviasi. 
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3.7.2.  Uji Prasyarat 

3.7.2.1. Uji Normalitas   

 Menurut Ghozali (2006) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak dalam penelitian 

ini menggunakan uji statistik non parametrik kolmogorov-smirnov. Distribusi data 

dapat dilihat dengan kriteria sebagai berikut : 

a. Jika angka signifikan > taraf signifikansi (α) 0,05 maka distribusi data 

dikatakan normal. 

b. Jika angka signifikan < taraf signifikansi (α) 0,05 maka distribusi data 

dikatakan tidak normal. 

 Uji normalitas data juga dapat dilihat dengan memperlihatkan penyebaran 

data (titik) pada normal P plot of regression standizzed residual variabel independen, 

dimana : 

a.  Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b.   Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah        

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi data normal atau 

mendekati normal. 
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3.7.3. Analisis Regresi Berganda 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda 

yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen Return On Assets 

(ROA), Debt to Equity Ratio (DER) dan  Price to Book Value (PBV) terhadap 

variabel dependen Haga Saham maka model analisis regresi berganda yang dapat 

digunakan adalah sebagai berikut: 

 

Y               = α + β1 X1+ β2 X2+ β3 X3 + e 

Dimana:  

Y                =  Harga Saham 

α =  konstanta 

β1- β3 =  koefisien regresi variabel independen 

X1 =  Return On Assets 

X2 =  Debt to Equity Ratio 

X3 =  Price to Book Value 

e = kesalahan yang mempunyai nilai penghargaan sebesar 0 

 

3.7.4. Uji Asumsi klasik 

  Uji asumsi klasik digunakan untukmenganalisis data penelitian sebelum uji 

hipotesis. Uji asumsi klasik dilakukanuntuk mengetahuai apakah model regresi 
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memenuhi krteria BLUE (best,linier,unbiased dan efficient estimator) sehingga perlu 

dilakukan : 

 

3.7.4.1.  Uji Autokorelasi 

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara serangkaian anggota 

observasi yang diurutkan menurut waktu (data time series) atau ruang (data cross 

section). Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah variabel dependen pada 

tahun amatan dipengaruhi oleh variabel dependen sebelum tahun amatan. Model 

regresi yang baik adalah model yang bebas dari autokerelasi. Untuk mendeteksi ada 

tidaknya autokorelasi digunakan pengujian Durbin Watson (DW). Ghozali (2006) 

menjelaskan pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi sebagai berikut : 

 

Tabel 3.4  Standar Autokorelasi 

Hipotesis nol  Keputusan Jika 

Tidak ada Autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada Autokorelasi positif No decision dl ≤d ≤du 

Tidak ada Korelasi negatif Tolak 4-dl < d < 4 

Tidak ada Korelasi negatif No decision 4-du ≤d ≤-dl 

Tidak ada autokorelasi, 

positif atau negatif 

Tidak ditolak du < d < 4-du 
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3.7.4.2. Uji Multikolinieritas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variabel independent. Uji Multikolinieritas dilakukan dengan 

menggunakan uji nilai tolerance value atau Variance Inflation Factor (VIF). Guna 

mengetahui ada tidaknya multikolinieritas yaitu dengan cara melihat nilai nilai 

tolerance value atau Variance Inflation Factor (VIF), yaitu : 

a. Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak 

terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut 

b. Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka dapat diartikan bahwa terjadi 

gangguan multikolinearitas pada penelitian tersebut. 

 

3.7.4.3. Uji Heteroskedasitas  

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika 

variance dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut 

homokedasitas. Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 

maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedaktisitas 



 51 

(Ghozali, 2006). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan 

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antar SRESID dan 

ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah 

residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di studentized. Menurut Ghozali 

(2006) dasar analisisnya yaitu : 

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan 

telah terjadi heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  

Analisis dengan menggunakan grafik plots memiliki kelemahan yang cukup 

signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil ploting (Ghozali, 

2006). Maka dari itu diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan 

hasil. Uji statistiknya dilakukan dengan metode Glejser yaitu dengan meregresikan 

nilai absolute residuals. Jika probabilitas signifikansi di atas tingkat kepercayaan 5% 

dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. 

 

3.7.5. Uji Hipotesis 

3.7.5.1.Hipotesis pertama (H1) 

Untuk melakukan uji hipotesis keempat perlu dilakukan uji simultan atau 

disebut juga uji F, yaitu untuk mengetahui apakah variabel independen secara 
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bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Hipotesis yang hendak diuji 

adalah sebagai berikut: 

H1 :  Return on Assets (ROA), Debt to Eqiuty Ratio (DER), dan Price to Book 

Value (PBV) secara simultan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Uji F dapat dilakukan dengan melihat probability value. Apabila probability 

value < 0,05 maka H1 diterima dan apabila probability value > 0,05 maka H1 ditolak 

 

3.7.5.2. Hipotesis kedua (H2) 

Uji hipotesis secara parsial digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang 

dilakukan dengan uji statistik t. Hipotesis yang hendak diuji adalah sebagai berikut: 

H2 : Return on Assets (ROA)  berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik t dengan kriteria pengambilan 

keputusan sebagai berikut:  

Menerima H2 jika probability value < 0,05. 
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3.7.5.3. Hipotesis ketiga (H3) 

Uji hipotesis secara parsial digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang 

dilakukan dengan uji statistik t. Hipotesis yang hendak diuji adalah sebagai berikut: 

H3 : Debt to Debt to Eqiuty Ratio (DER) berpengaruh positif terhadap harga saham   

perusahaan manufaktur yang  terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik t dengan kriteria pengambilan 

keputusan sebagai berikut:  

Menerima H3 jika probability value < 0,05. 

 

3.7.5.4.Hipotesis keempat (H4) 

Uji hipotesis secara parsial digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang 

dilakukan dengan uji statistik t. Hipotesis yang hendak diuji adalah sebagai berikut: 

H4 : Price  Book  Value (PBV) berpengaruh positif terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur yang  terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik t dengan kriteria pengambilan 

keputusan sebagai berikut:  

Menerima H4 jika probability value < 0,05. 

 

 



 54 

3.7.6. Koefisien Determinasi 

 Uji Koefisien Determinasi menunjukan prosentase pengaruh semua variabel 

independen terhadap variebel dependen. Besarnya koefisien determinasi dari 0 

sampai 1. Semakin mendekati nol besarnya koefisien determinasi semakin kecil 

pengaruh variabel independen, sebaliknya semakin mendekati satu besarnya koefisien 

determinasi semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

(Ghozali, 2005).  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Gambaran Obyek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2007 - 2009. Perusahaan manufaktur memiliki jumlah 

saham beredar terbanyak, tingkat perdagangan saham yang tinggi dan memiliki 

perubahan harga  saham yang dinamis, sehingga merupakan perusahaan yang paling 

diminati oleh para investor. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bursa Efek 

Indonesia diketahui bahwa perusahaan sektor manufaktur yang konsisten terdaftar di 

BEI  selama tahun 2007 hingga tahun 2009 sejumlah 149 perusahaan. Dari jumlah 

perusahaan tersebut diambil sampel sebanyak 15 perusahaan manufaktur. 

 

4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan data variabel penelitian  

meliputi minimum, maksimum, mean dan standar deviasi. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini diperoleh dari Bursa Efek Indonesia yang berupa data annual 

report  dan Indonesia Capital Market Directory (ICMD) 2010 dengan 3 tahun amatan 
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dimulai dari tahun  2007 – 2009 sehingga jumlah total observasi sebanyak 45, 

Adapun data variabel penelitian meliputi variabel dependen yaitu harga saham dan 

variabel independen meliputi : ROA (Return on Asset), DER (Debt to Equity Ratio), 

PBV (Price Book Value). Variabel-variabel tersebut selanjutnya akan di analisis 

dengan analisis deskriptif statistik. 

 

4.1.2.1.   Hasil Uji analisis statistik deskriptif Harga Saham 

Harga Saham adalah harga yang di bursa saham pada saat tertentu yang 

ditentukan oleh pelaku pasar dan oleh permintaan dan penawaran saham yang 

bersangkutan di pasar modal. Harga saham dalam penelitian ini merupakan  harga 

penutupan (closing price), harga akhir dari transaksi jual – beli saham di bursa efek 

 

Tabel 4.1 Deskriptif Harga Saham 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Harga Saham 45 71.00 1.77E5 1.0930E4 28144.26905 

Valid N (listwise) 45     
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2011 

Hasil SPSS untuk uji statistik deskriptif variabel Harga Saham  menunjukan 

sampel (N) sebanyak 45, yang diperoleh dari sampel 15 perusahaan manufaktur 

dikalikan dengan 3 tahun periode penelitian. Dari 45 sampel  perusahaan manufaktur 

terhadap harga saham (lampiran 5) dapat terlihat pula harga saham terendah 
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(minimum) sebesar 71 yaitu harga saham PT. Metrodata Electronics Tbk. (MTDL) 

yang terjadi pada closing price tahun 2008, sedangkan harga saham tertinggi (maximum) 

sebesar 177.000 dimiliki oleh PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. (MLBI) yang terjadi 

pada closing price tahun 2009. Rata-rata harga saham dari 45 sampel perusahaan 

manufaktur adalah 10.930, harga rata – rata saham tersebut adalah harga yang 

ditawarkan rata -  rata selama 3 tahun dengan nilai standar deviasi sebesar 28.144.26 

yang berarti kecenderungan dalam mendekati kriteria variabel semakin menjauh 

karena nilai standar deviasi yang lebih besar daripada nilai rata – ratanya. 

 

4.1.2.2.   Hasil Uji analisis statistik deskriptif ROA (Return on Asset) 

ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas yang merupakan kemampuan 

perusahaan untuk mendapatkan keuntungan operasi. ROA digunakan untuk 

mengukur seberapa efektif perusahaan beroperasi sehingga menghasilkan keuntungan 

pada perusahaan. Data ROA diperoleh diperoleh dari pembagian antara laba bersih 

dengan total aset yang dapat dilihat pada (lampiran 2) 

 

Tabel 4.2 deskriptif ROA 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA 45 .95 39.20 11.8416 8.02356 

Valid N (listwise) 45     
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2011 
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Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa 45 perusahaan sampel selama 3 

tahun memiliki ROA terendah mencapai 0,95 yang berarti laba yang dihasilkan 

0,95% (lampiran 2) hanya dari total aset yang digunakan oleh PT. Metrodata 

Electronics Tbk. (MTDL) pada tahun 2009, sedangkan nilai ROA tertinggi dimiliki 

oleh PT. Sepatu Bata Tbk. (BATA) pada tahun 2008 dengan 39,20 sehingga laba 

bersih yang dihasilkan sebesar 39,20% dari total aset yang digunakan, jumlah rasio 

yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen aset yang berarti efisiensi manajemen. 

Rata - rata ROA  tahun 2007 – 2009 dari 45 sampel perusahaan manufaktur adalah 

11,84 yang menunjukkan rata – rata jumlah penghasilan atau laba bersih yang 

diterima selama 3 tahun sebesar 11,84% dari total aset yang ditanamkan (total aset 

operasi) dengan nilai standar deviasi sebesar 8,02 yang mendekati kriteria variabel, 

hal tersebut dapat terlihat dari standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata – rata. 

 

4.1.2.3.   Hasil Uji analisis statistik deskriptif DER (Debt to Equity Ratio) 

DER (Debt to Equity Ratio) merupakan suatu ukuran kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajibannya yang melibatkan modal sendiri, hutang jangka 

pendek dan hutang jangka panjang dalam struktur permodalan perusahaan. Salah satu 

jenis rasio solvabilitas  ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

seluruh kewajibanya yang ditunjukan oleh bagian modal sendiri yang digunakan 

untuk membayar hutang. Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan 
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kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana hutang ini merupakan sumber dana 

atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. 

   Tabel 4.3 deskriptif DER 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DER 45 .13 8.44 1.0927 1.36086 

Valid N (listwise) 45     
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2011 

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukan DER pada perusahaan manufaktur 

mengalami perkembangan yang fluktuatif. Nilai DER tertinggi dimiliki oleh PT. 

Multi Bintang Indonesia Tbk. (MLBI) pada tahun 2009 dengan 8,44 kali, yang berarti 

perusahaan tersebut tidak solvabel karena kriteria perusahaan solvabel adalah nilai 

total hutang yang lebih kecil dari nilai total modalnya, PT.Multi Bintang Indonesia 

Tbk. memiliki total hutang yang jauh lebih besar dari total modalnya (lampiran 4) 

yang berakibat kemampuan dari modalnya untuk melunasi hutangnya sangat besar, 

sedangkan nilai DER terendah dengan 0,13 kali diperoleh PT.Mustika Ratu Tbk. 

(MRAT) tahun 2007, jika dilihat  perbandingan antara total hutang dan total 

modalnya (lampiran 4),  perusahaan ini dapat dikatakan solvabel yang berarti 

modalnya mampu untuk menutupi hutang sebesar 0,13 kali. Rata-rata DER tahun 

2007 – 2009 dari 45 sampel perusahaan manufaktur adalah 1,09 kali yang 

menunjukkan bahwa besarnya total hutang yang dapat ditutupi oleh modalnya sendiri 

sebesar 1,09 kali dan dapat diketahui pula besarnya nilai standar deviasi sebesar 1,36 
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kali yang menandakan kriteria solvabel menjauh karena nilai standar deviasinya yang 

lebih besar daripada meannya. 

4.1.2.4.   Hasil Uji analisis statistik deskriptif PBV (Price Book Value) 

                                          Tabel 4.4 deskriptif PBV 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PBV 45 .22 35.45 2.8864 5.25316 

Valid N (listwise) 45     
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2011 

 
Berdasarkan  Tabel 4.4 pada perusahaan manufaktur menunjukan nilai PBV 

terendah yaitu sebesar 0,22 kali terdapat pada PT.Mustika Ratu Tbk. (MRAT) yang 

terjadi di tahun 2008 yang memiliki pengertian bahwa harga saham yang ditawarkan 

layak dibeli karena harga saham PT.Mustika Ratu Tbk. pada tahun tersebut sebesar  

Rp 153 (lampiran 5) sedangkan nilai buku sahamnya sebesar Rp 709 (lampiran 4) 

jika dikalikan dari price to book value sahamnya yang sebesar 0,22 menghasilkan 

harga Rp 155, Hasil ini menunjukan harga yang sebesar Rp 153 tergolong murah dan 

menguntungkan. Nilai PBV(Price Book Value) tertinggi diperoleh PT. Multi Bintang 

Indonesia Tbk. (MLBI) tahun 2009 dengan 35,45 kali yang dapat diasumsikan harga 

pada tahun 2009 sebesar Rp 177.000 (lampiran5) dan nilai buku sahamnya Rp 4.993 

(lampiran 4) yang jika dikalikan dengan price to book value sebesar 35,45 

menghasilkan harga sebesar Rp 177.002, harga tersebut yang lebih besar dari harga 

yang sebenarnya dapat mengakibatkan keuntungan dalam membeli sahamnya.  
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Rata – rata nilai saham buku pada perusahaan manufaktur yang terjadi di 

tahun 2007 – 2009 sebesar 2,88 kali yang dapat dijabarkan harga rata – rata saham 

selama 3 tahun berada pada kisaran Rp 10.930 dan book value sebesar Rp 3569,42 

yang dikalikan dengan 2,88 memperoleh harga Rp 10.279  sehingga dapat 

disimpulkan untuk harga rata – rata di tahun 2007 – 2009 lebih mahal dari harga yang 

sebenarnya karena harga nilai buku lebih dari dua kali dari price to book value, 

sedangkan kriteria  harga saham murah dapat dilihat  dari harga  nilai buku saham  

lebih tinggi dari harga saham yang sebenarnya, dan standar deviasi sebesar 5,25 kali 

yang berarti standar deviasi yang lebih tinggi dari mean yang menjauhi dari kriteria 

variabel tersebut. 

 

 4.1.3. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal. Uji normalitas dalam 

penelitian ini dilakukan dengan uji kolmogorov – Smirnov dan  grafik probability 

plot. Berikut hasil pengujian data yang ditunjukkan tabel 4.5 dan gambar 4.1 berikut 

ini: 
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Tabel 4.5 Uji kolmogorov-smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 45 

Normal 

Parametersa 

Mean .0000000 

Std. Deviation 1.16627693E4 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .133 

Positive .133 

Negative -.060 

Kolmogorov-Smirnov Z .890 

Asymp. Sig. (2-tailed) .407 

a. Test distribution is 

Normal. 
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2011. 

Model regresi dikatakan normal jika memiliki nilai sig (2-tailed) > 5%. Tabel 

4.5 diperoleh nilai sig = 0,407 (40,7%). Karena nilai sig 40,7% > 5% , maka data 

berdistribusi normal. 

Gambar 4.1 Grafik Normal P-P Plot of Regression Standarzed Residual 
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Gambar 4.1 grafik probability plot terlihat titik – titik menyebar di sekitar 

garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dengan melihat 

tampilan hasil uji normalitas menyatakan bahwa data terdistribusi secara normal 

sehingga penelitian ini layak untuk dilanjutkan karena memenuhi asumsi normalitas. 

 

4.1.4. Analisis Regresi Berganda 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis ini digunakan 

untuk mengukur kekuatan dua variabel atau lebih dan juga menunjukan arah 

hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Variabel-variabel 

penelitian ini dapat dinyatakan dalam model sebagai berikut : 

Y               = α + β1 X1+ β2 X2+ β3 X3 + e 

Dimana:  

Y                            =  Harga Saham 

α =  konstanta 

β1- β3 =  koefisien regresi variabel independen 

X1 =  Return On Assets 

X2 =  Debt to Equity Ratio 

X3 =  Price to Book Value 

e = kesalahan yang mempunyai nilai penghargaan sebesar 0 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan program SPSS versi 16 for 

windows diperoleh output regresi linier berganda sebagai berikut : 
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                           Tabel 4.6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -11683.195 4009.866  -2.914 .006 

ROA 661.405 286.941 .189 2.305 .026 

DER 4946.077 2497.553 .239 1.980 .054 

PBV 3248.689 732.564 .606 4.435 .000 

a. Dependent Variable: Harga Saham 

 

   

 Berdasarkan Tabel 4.6 diatas, persamaan regresi yang dapat disusun adalah : 

Y = -11683,19+ 661,40X1 + 4946,07X2 + 3248,68X3 + e. Dari persamaan ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1) Konstanta (a) sebesar -11683,19 menyatakan bahwa jika X1, X2, dan X3 

adalah 0, maka Harga Saham adalah -11683,19 

2)  Koefisien regresi untuk ROA (b1) sebesar 661,40 menyatakan bahwa 

perusahaan manufaktur yang mengungkapkan laporan ROA dalam annual 

reportnya akan membuat peningkatan harga saham di tahun berikutnya 

sebesar 661,40 

3) Koefisien regresi untuk DER (b2) sebesar 4946,07 menyatakan bahwa 

perusahaan manufaktur yang mengungkapkan DER laporan dalam annual 
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reportnya akan membuat peningkatan Harga Saham di tahun berikutnya 

sebesar 4946,07 

4) Koefisien regresi untuk PBV (b3) sebesar 3248,68menyatakan bahwa 

perusahaan manufaktur yang mengungkapkan PBV laporan dalam annual 

reportnya akan membuat peningkatan Harga Saham di tahun       

berikutnya sebesar 3248,68 

 

4.1.5. Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik dilakukanuntuk mengetahuai apakah model regresi 

memenuhi krteria BLUE (best,linier,unbiased dan efficient estimator) sehingga perlu 

dilakukan : 

 

4.1.5.1. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi linier 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada 

periode t-1 (sebelumnya). Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya 

autokorelasi pada model regresi adalah dengan melakukan Uji Durbin Watson (Dw). 

Bila nilai Dw terletak antara batas atas atau Upper Bound (du) dan (4-du), maka 

koefisien autokorelasi sama dengan nol yang berarti tidak ada gangguan autokorelasi. 

Hasil pengujian Durbin Watson dalam penelitian ini tersaji pada table 4.5 berikut ini 

Uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.7 
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                 Tabel 4.7. Hasil Uji Durbin Watson 

 
Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .910a .828 .816 12081.92388 1.827 

a. Predictors: (Constant), PBV, ROA, DER   

b. Dependent Variable: Harga Saham   

 
Tabel 4.7 menunjukkan nilai Dw sebesar 1,817  pada taraf signifikansi 5 % 

dengan variabel bebas k = 3 dan n = 45, maka di tabel Durbin Watson akan 

didapatkan nilai seperti yang dijabarkan dalam Tabel 4.8. 

 

Tabel 4.8 Durbin Watson Test Bound 

DW TEST BOUND 

 K=3  

n DI Du 

15 0,814 1,750 

.. .. .. 

45 1,615 1,383 

 

Dikarenakan nilai DW 1,817 lebih besar dari batas atas (du) 1,383 dan kurang 

dari 4 – 1,383 (4 – du), maka dapat disimpulkan bahwa tidak dapat menolak H0 yang 

menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif atau dapat disimpulkan 

tidak terdapat autokorelasi.  
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4.1.5.2. Uji Multikolinieritas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variabel independent. Uji Multikolinieritas dilakukan dengan 

menggunakan uji nilai tolerance value atau Variance Inflation Factor (VIF). Guna 

mengetahui ada tidaknya multikolinieritas yaitu dengan cara melihat nilai nilai 

tolerance value atau Variance Inflation Factor (VIF). Batas dari nilai batas tolerance 

value adalah 0,10 dan VIF adalah 10. Apabila tolerance value di bawah 0,10 atau 

nilai VIF di atas 10 maka terjadi multikolinearitas. 

 

                         Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2011. 

Tabel 4.9 menunjukkan nilai VIF masing-masing variabel bebas berada di 

sekitar nilai 1 dan kurang dari 10. Hasil perhitungan nilai tolerance juga 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -11683.195 4009.866  -2.914 .006   

ROA 661.405 286.941 .189 2.305 .026 .626 1.598 

DER 4946.077 2497.553 .239 1.980 .054 .287 3.482 

PBV 3248.689 732.564 .606 4.435 .000 .224 4.464 

a. Dependent Variable: Harga Saham      
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menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 

0,10. Berdasarkan kriteria pengujian multikolinearitas, maka dapat disimpulkan 

bahwa dalam model regresi tidak ada multikolinieritas antara variabel bebas 

 

4.1.5.3. Uji Heterokesdastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika 

variance dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut 

homokedasitas. Dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang 

ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Pengujian ini 

dapat dilihat melalui grafik scatter plot seperti pada gambar 4.2 berikut: 

Gambar 4.2 Grafik Scatterplot 
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Grafik scatter plot di atas menunjukkan bahwa pola yang terbentuk (berupa 

titik) menyebar di atas dan di tengah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain 

dengan mengamati grafik scatterplot uji heterokedastisitas juga dapat dilakukan 

dengan uji Glejser. Uji Glejser yaitu pengujian dengan meregresikan nilai absolut 

residual terhadap variabel independen. Output dari uji Glejser tampak dalam tabel 

4.10. 

 
Tabel 4.10 Hasil Uji Glejser 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7345.437 2611.834  2.812 .008 

ROA 67.657 186.899 .070 .362 .719 

DER -452.483 1626.786 -.079 -.278 .782 

PBV 327.443 477.157 .221 .686 .496 

a. Dependent Variable: Abs_res    

 
Hasil output SPSS menunjukan dengan jelas bahwa tidak ada satupun varabel 

independen yang signifikan secara statitisik memepengaruhi variabel dependen 

Abs_res, Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya yang derada diatas tingkat 

5%, jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya 

heterokedastisitas. 
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 Setelah melalui tahap pengujian asumsi klasik, dapat diketahui bahwa model 

regresi telah memenuhi asumsi normalitas (uji normalitas), tidak adanya autokorelasi, 

tidak ada multikolinearitas (uji multikolinearitas), tidak membentuk pola (uji 

heterokedastisitas) dan sehingga persamaan regresi tersebut BLUE (Best Linier 

Unbias Estimator) dan dapat digunakan untuk melakukan estimasi. 

4.1.6. Uji Hipotesis   

 

4.1.6.1. Hipotesis pertama (H1) 

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen secara bersama-

sama terhadap variabel dependen yang menyatakan ada pengaruh antara Return On 

Assets (ROA), Debt to Equity Ratio (DER) dan  Price to Book Value (PBV) terhadap 

Harga Saham perusahaan sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Pengujian ini 

didasarkan pada hasil penghitungan ANOVA dengan melihat nilai F-test dan 

probabilitas signifikansinya. 

Hipotesis: 

0:0 =βH  (Variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen) 

0:1 ≠βH  (Variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel 

dependen) 

Kriteria pengambilan keputusan : 
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Dengan tingkat kepercayaan = 95% atau (α) = 0,05, n= 45 dan k= 3 diperoleh 

nilai Ftabel= 3,22 

Ho diterima jika F hitung ≤ Ftabel atau sig ≥ 5%. 

H1 diterima jika Fhitung > Ftabel dan sig < 5%. 

Hasil uji signifikansi simultan (Uji F) dapat dilihat pada tabel 4.11 sebagai 

berikut : 

Tabel 4.11 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.887E10 3 9.623E9 65.920 .000a 

Residual 5.985E9 41 1.460E8   

Total 3.485E10 44    

a. Predictors: (Constant), PBV, ROA, DER    

b. Dependent Variable: Harga Saham    
 

Berdasarkan Tabel 4.11 didapat diperoleh nilai Fhitung = 65,92  > 3,22 = Ftabel 

dan sig=0,000 < 5% maka H1  diterima.Hal ini berarti variable independen Return On 

Assets (ROA), Debt to Equity Ratio (DER) dan  Price to Book Value (PBV) secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap variable dependen Harga Saham sehingga 

dapat diartikan bahwa variable independen Return On Assets (ROA), Debt to Equity 

Ratio (DER) dan  Price to Book Value (PBV) mampu menjelaskan besarnya variabel 

dependen Harga Saham. 
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4.1.6.2. Hipotesis kedua (H2) 

Uji statistik (H2) dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

variabel return on assets terhadap harga sahamyang dilakukan dengan uji t. adapun 

hasil uji signifikansi parsial (uji t) dapat di lihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.12 Hasil Uji H2 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -11683.195 4009.866  -2.914 .006 

ROA 661.405 286.941 .189 2.305 .026 

a. Dependent Variable: Y     

Dari hasil pengujian statistik dengan SPSS pada tabel 4.12 diperoleh hasil  

hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa return on assets dengan nilai sig 

0,026≤ 0,05. Dari hasil tersebut maka dapat di simpulkan bahwa return on assets 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham sehingga H2 diterima.  

 

4.1.6.3.Hipotesis ketiga (H3) 

Uji statistik (H3) dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

variabel debt to equity ratio terhadap harga sahamyang dilakukan dengan uji t. 

adapun hasil uji signifikansi parsial (uji t) dapat di lihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.13 Hasil Uji H3 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -11683.195 4009.866  -2.914 .006 

DER 4946.077 2497.553 .239 1.980 .054 

a. Dependent Variable: Y     

Dari hasil pengujian statistik dengan SPSS pada tabel 4.13 diperoleh hasil  

hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa status perusahaan dengan nilai sig 

0,054 > 0,05 maka H3 ditolak akan tetapi koefisien 4946.07 sehingga dapat di 

simpulkan bahwa debt to eqity ratio berpengaruh terhadap harga saham tetapi tidak 

signifikan. 

 

4.1.6.4. Hipotesis keempat (H4) 

Uji statistik (H4) dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

variabel price to book ratio terhadap harga sahamyang dilakukan dengan uji t. adapun 

hasil uji signifikansi parsial (uji t) dapat di lihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.14 Hasil Uji H4 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -11683.195 4009.866  -2.914 .006 

PBV 3248.689 732.564 .606 4.435 .000 

a. Dependent Variable: Y     

Dari hasil pengujian statistik dengan SPSS pada tabel 4.14 diperoleh hasil  

hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa price to book value dengan nilai sig 

0,000 ≤ 0,05. Dari hasil tersebut maka dapat di simpulkan bahwa price to book value 

berpengaruh signifikan terhadap  harga saham sehingga H4 diterima.  

 

4.1.7. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh untuk 

variabel Return On Assets (ROA), Debt to Equity Ratio (DER) dan  Price to Book 

Value (PBV) terhadap Harga Saham. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai R 

Square. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 4.15. 
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Tabel 4.15. Koefisien Determinasi 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .910a .828 .816 12081.92388 

a. Predictors: (Constant), PBV, ROA, DER 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2011. 
 

 

Dari tabel 4.15 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi Adjusted R 

Square memiliki nilai sebesar 0,816= 81,6%, sehingga dapat dinyatakan bahwa 

kemampuan variabel independen (ROA, DER, dan PBV) dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen (Harga Saham) sangat besar. Kemampuan variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 81,6% dan sisanya sebesar 

28,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model regersi penelitian ini. 

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dan pengujian regresi berganda 

tentang pengaruh ROA, DER, PBV terhadap Harga Saham dengan obyek penelitian 

perusahaan manufaktur dan dimensi waktu tahun 2007 - 2009 diperoleh hasil sebagai 

berikut: 
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4.2.1. Pengaruh Return On Assets, Debt to Equity Ratio dan  Price to Book Value 

terhadap Harga Saham 

Dari hasil pengujian hipotesis secara simultan yang telah dilakukan hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh antara ROA, 

DER, PBV terhadap Harga Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2007 - 2009. Hal ini ditunjukkan dengan hasil nilai signifikansi F sebesar 0,000 < 

0,05 dan nilai F hitung > F tabel dimana 65,92 < 3,22 dan  besarnya pengaruh yang 

diberikan adalah sebesar 81,60% dan sisanya 28,40% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak masuk dalam penelitian ini.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

Rosyadi (2002) menyatakan bahwa Earning per Sahare (EPS),  Price Earning Ratio 

(PER), Debt to Equity Ratio (DER), Return on Equity (ROE) secara simultan 

berpengaruh terhadap  perubahan harga saham dan penelitian yang dilakukan oleh 

Danurpranata (1999) meneliti tentang analisis faktor – faktor yang mempengaruhi 

indeks harga saham individual di BEJ 1996-1997 yang menunjukan Price Earning 

Ratio (PER), Dividend Payout Ratio (DPR), Debt to Equity Ratio (DER) dan Return 

on Equity (ROE) secara kumulatif berpengaruh secara signifikan terhadap indeks 

harga saham individual. Faktor fundamental perusahaan memegang peranan penting 

dalam proses pengambilan keputusan. Investor akan membeli saham apabila nilai 

intrinsiknya lebih dari harga pasar karena nilai intrinsik merupakan nilai riil dari 

saham perusahaan (Jogiyanto 2000). Legowo dalam Rohimat (2004) mengungkapkan 
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bahwa investor dalam mengambil keputusan perlu memperhitungkan bagaimana 

tingkat kesehatan emiten, prospek pertumbuhannya kelak, serta kemampuan 

likuiditasnya dan yang paling penting analisis fundamental harus kuat. 

 

4.2.2. Pengaruh Return On Assets terhadap Harga Saham  

Hasil pengujian hipotesis secara parsial yang telah dilakukan, variabel 

independen Return On Assets (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

harga saham. Hal ini berarti semakin tinggi ROA yang dilakukan oleh perusahaan 

manufaktur akan meningkatkan harga saham perusahaan manufaktur ditahun 

berikutnya dan diketahui besarnya pengaruh ROA terhadap Harga Saham adalah 

sebesar 11,49%. Ditunjukkan pula dengan nilai signifikansi t sebesar 0,026 < 5%. 

  Menurut Ardhiyansyah (2004) profitabilitas perusahaan yang tinggi 

menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba di masa yang akan datang 

dan laba merupakan informasi penting bagi investor sebagai pertimbangan dalam 

menanamkan modalnya. Hasil positif mengindikasikan bahwa semakin efisien 

perputaran aset dan semakin tinggi pula profit margin yang diperoleh perusahaan dan 

implikasinya akan meningkatkan nilai perusahaan.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Natarsyah 

(2000) yang menyatakan bahwa ROA mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap perubahan harga saham dan juga penelitian yang dilakukan oleh Gordon 

(1996) yang menunjukkan ROA berpengaruh terhadap harga saham dan juga 
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penelitian yang dilakukan oleh Kunti (2005) yang menyatakan ROA berpengaruh 

terhadap harga saham. 

Dari hasil perhitungan analisis statistik deskriptif yang telah dilakukan 

menunjukan bahwa nilai rata-rata (mean) variabel sebesar 11,84 yang menunjukkan 

rata – rata jumlah penghasilan atau laba bersih yang diterima selama 3 tahun  sebesar 

11,84% dari total aset yang ditanamkan. Hal ini sesuai dengan karakteristik 

perusahaan manufaktur sebagai perusahaan penghasil barang (produsen), sehingga 

laba operasi operasi menjadi fokus dari penilaian ini. Dengan laba operasi tingkat 

efisiensi perusahaan akan terdeteksi sehingga perkembangannya dapat dipantau oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga ROA dapat dijadikan salah satu 

pertimbangan investor dalam menginvestasikan dananya. 

 

4.2.3. Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Harga Saham  

Berdasarkan dugaan sementara  dalam penelitian ini disebutkan bahwa ada 

pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap harga saham. Dari hasil pengujian 

hipotesis secara parsial yang telah dilakukan, ternyata diketahui bahwa Debt to Equity 

Ratio (DER) berpengaruh terhadap harga saham tetapi tidak signifikan, ini 

ditunjukkan dengan nilai signifikansi t sebesar 0,054 > 0,05 tetapi mempunyai nilai 

koefisien 4946.07  yang berarti DER laporan dalam annual reportnya akan membuat 

peningkatan harga saham di tahun berikutnya sebesar 4946,07. Hal ini menunjukan 
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Debt to Equity Ratio di dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur  

mempengaruhi harga saham perusahaan tetapi tidak signifikan ditahun berikutnya.  

Rasio DER ini mengukur bagian dari tiap rupiah modal sendiri yang dijadikan 

jaminan untuk keseluruhan hutang (Riyanto, 1999:333). Natarsyah (2000) 

menyatakan bahwa meskipun DER mempunyai pengaruh positif, bukan berarti 

bahwa perusahaan dapat menentukan proporsi hutang dengan setinggi-tingginya, 

karena proporsi hutang yang semakin besar akan menimbulkan risiko yang besar. 

Para pemodal akan menetapkan tingkat keuntungan yang lebih besar lagi terhadap 

setiap rupiah yang ditanam perusahaan tersebut (premium financial risk), sehingga 

nilai perusahaan cenderung turun. 

Wulandari (2005) menyatakan bahwa pada dasarnya DER setiap perusahaan 

berbeda-beda tergantung dari karakter bisnis dan keberagamannya arus kas suatu 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki DER yang lebih tinggi dari perusahaan 

memiliki arus kas yang stabil. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian Natarsyah (2000) dan Wulandari (2005) 

yang menyatakan bahwa DER mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

perubahan harga saham, tidak adanya hubungan signifikan antara tingkat hutang  

terhadap harga saham kemungkinan disebabkan karena investor memandang bahwa 

tinggi rendahnya rasio ini bukan semata-mata disebabkan oleh kinerja manajemen 

perusahaan, perusahaan dapat menentukan proporsi hutang dengan serendah- 

rendahnya, karena proporsi hutang yang semakin besar akan menimbulkan risiko 
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yang besar. Para pemodal akan menetapkan tingkat keuntungan yang lebih besar lagi 

terhadap setiap rupiah yang ditanam perusahaan tersebut (premium financial risk), 

sehingga nilai perusahaan cenderung turun dan manajemen perusahaan mengambil 

kebijakan yang tepat didalam merumuskan pemenuhan kebutuhan pendanaan 

perusahaan, karena pengambilan keputusan yang kurang tepat atas struktur 

pendanaan perusahaan akan bisa berdampak negatif pada efek perusahaan. 

 

4.2.4. Pengaruh Price to Book Value terhadap Harga Saham  

Berdasarkan dugaan sementara  dalam penelitian ini disebutkan bahwa ada 

pengaruh PBV(Price to Book Value) terhadap harga saham. Dari hasil pengujian 

hipotesis secara parsial yang telah dilakukan, ternyata diketahui bahwa PBV(Price to 

Book Value) berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Hal ini berarti 

semakin tinggi PBV yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur akan meningkatkan 

harga saham perusahaan manufaktur ditahun berikutnya dan diketahui besarnya 

pengaruh PBV terhadap Harga Saham adalah sebesar 32,37%. Ditunjukkan pula 

dengan nilai signifikansi t sebesar 0,000  < 0,05. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Natarsyah (2000) yang menyatakan bahwa PBV 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan harga saham.  

Price to Book Value (PBV) adalah rasio yang menggambarkan seberapa besar 

pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti 

pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut (Darmaji dan Fakruddin, 2006:141). 
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Price Book Value juga digunakan untuk melihat harga suatu sekuritas apakah 

overprice atau underprice yang menunjukkan apakah harga pasar saham 

diperdagangkan di atas atau di bawah nilai buku saham tersebut. Perusahaan yang 

yang mempunyai PBV tinggi maka perusahaan dinilai bonafit atau mempunyai 

prospek bagus, hal ini menunjukan bahwa  Price Book Value merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi perubahan harga saham dan pengaruhnya bersifat positif, 

semakin tinggi nilai harga buku maka harapan terhadap nilai pasar juga tinggi, 

sehingga ini membuat para investor tertarik untuk membeli saham yang mempunyai 

nilai yang normal atau menguntungkan untuk investor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 82 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat 

diambil suatu kesimpulan, bahwa secara simultan Return On Assets (ROA), 

Debt to Equity Ratio (DER) dan  Price to Book Value (PBV) berpengaruh 

signifikan terhadap Harga Saham. 

2. Return On Assets (ROA) berpengaruh  positif dan signifikan terhadap Harga 

Saham. 

3. Debt to Equity Ratio (DER)  berpengaruh positif tetapi tidak signifikan 

terhadap Harga Saham. 

4. Price to Book Value (PBV) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Harga 

Saham. 

 

5.2. Saran 

1. Investor dalam berinvestasi tidak hanya termotivasi adanya pembagian 

dividen, tetapi juga termotivasi adanya capital gain dari harga saham. 

82

21 



 83 

Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas sampel perusahaan dan tidak 

memfokuskan pada perusahaan yang membagikan dividend. 

2. Data harga saham yang digunakan dalam penelitian menggunakan data saham 

per 31 Desember. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan data saham 

harian, karena harga saham dapat berubah – ubah  setiap hari. 

3. Manajemen pada perusahaan manufaktur sebaiknya memperhatikan tingkat 

solvabilitas perusahaan, karena aspek ini mempunyai pengaruh yang negatif 

terhadap harga saham sehingga  dapat memperbaiki nilai dari perusahaan 

tersebut. 
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LAMPIRAN 1 Jenis & Nama Perusahaan Manufaktur di BEI 

 

Jenis 
Perusahaan 

Nama Perusahaan Kriteria 
I 

Kriteria 
II 

Kriteria 
III 

Food and 
Beverages 

PT. Ades Water Indonesia Tbk. √ √ X 

 PT. Aqua Golden Mississippi Tbk. √ √ X 
 PT. Cahaya Kalbar Tbk. √ √ X 
 PT. Davomas Abadi Tbk. √ √ X 
 PT. Delta Djakarta Tbk. √ √ X 
 PT. Fast Food Indonesia Tbk. √ √ √ 
 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk √ √ X 
 PT. Mayora Indah Tbk. √ √ √ 
 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. √ √ √ 
 PT. Pioneerindo Gourment    

International Tbk. 
√ √ x 

 PT. Prasidha Aneka Niaga Tbk. √ √ x 
 PT. Sekar Bumi Tbk. √ √ x 
 PT. Sekar Laut Tbk. √ √ x 
 PT. Siantar TOP Tbk. √ √ x 
 PT. Sierad Produce Tbk. √ √ x 
 PT. SMART Tbk. √ √ √ 
 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. √ √ x 
 PT. Tunas Baru Lampung Tbk. √ √ x 
 PT. Ultra Jaya Milk Tbk. √ √ x 
  √ √ x 
Tobacco 
Manufacturers 

PT. BAT Indonesia Tbk. √ √ x 

 PT. Bentoel Internasional 
Investama Tbk. 

√ √ x 

 PT. Gudang Garam Tbk. √ √ √ 
 PT. HM Sampoerna Tbk. √ √ x 
  √ √ x 
Textile Mill 
Products 

PT .Argo Pantes Tbk. √ √ x 

 PT. Century Textile Industry Tbk. √ √ x 
 PT. Eratex Djaja Tbk. √ √ x 
 PT. Panasia Filament Inti Tbk. √ √ x 
 PT, Panasia Indosyntec Tbk. √ √ x 
 PT. Roda Vivatex Tbk. √ √ x 
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 PT. Sunson Textile Manufacture 
Tbk. 
 

√ √ x 

Jenis 
Perusahaan 

Nama Perusahaan Kriteria 
I 

Kriteria 
II 

Kriteria 
III 

 PT. Textile Manufacturing 
Company Jaya Tbk. 

√ √ x 

 PT. TIFICO Tbk. √ √ x 
 PT. Unitex Tbk. √ √ xx 
  √ √ x 
Apparel and 
Other Textile 
Product 

PT. Apac Citra Centertex Tbk. √ √ x 

 PT. Delta Dunia Petroindo Tbk. √ √ x 
 PT. Fortune Mate Indonesia Tbk. √ √ x 
 PT. Honson Internasional Tbk. √ √ x 
 PT. Indo Acidatama Tbk. √ √ x 
 PT. Indorama Syintetics Tbk. √ √ x 
 PT. Karwell Indonesia Tbk. √ √ x 
 PT. Pan Brothers Tbk. √ √ x 
 PT. Primarindo Asia Infastructure 

Tbk. 
√ √ x 

 PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. √ √  
 PT. Sepatu Bata Tbk. √ √ √ 
 PT. Surya Intrindo Makmur Tbk. √ √ x 
  √ √ x 
Lumber and 
Wood 
Products 

PT. Barito Pacific Tbk. √ √ x 

 PT. Daya Sakti Unggul 
Corporation Tbk. 

√ √ x 

 PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. √ √ x 
 PT. Tirta Mahakam Resources 

Tbk. 
√ √ x 

  √ √ x 
Paper and 
Allied 
Products 

PT. Fajar Surya Wisesa Tbk. √ √ x 

 PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. √ √ x 
 PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia 

Tbk. 
√ √ x 
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 PT. Suparma Tbk. √ √ x 
 PT. Surabaya Agung Industry Pulp 

Tbk. 
√ √ x 

 PT. Toba Pulp Lestari Tbk. 
 

√ √ x 

Jenis 
Perusahaan 

Nama Perusahaan Kriteria 
I 

Kriteria 
II 

Kriteria 
III 

Chemical and 
Allied 
Products 

PT .AKR Corporindo Tbk. √ √ x 

 PT. Budi acid Jaya Tbk. √ √ x 
 PT. Colorpak Indonesia Tbk. √ √ √ 

 PT. Eterindo Wahanatama Tbk. √ √ x 
 PT. Lautan Luas Tbk. √ √ x 
 PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. √ √ x 
 PT. Sorini Agro Asia Corporindo 

Tbk. 
√ √ x 

 PT. Tri Polyta Indonesia Tbk. √ √ x 
 PT. Unggul Indah Cahaya Tbk. √ √ x 
  √ √ x 
Adhesive  PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk. √ √ x 
 PT. Ekadharma Internasional Tbk. √ √ x 
 PT. IntanWijaya Internasional 

Tbk. 
√ √ x 

 PT. Resource Alam Indonesia Tbk. √ √ x 
  √ √ x 
Plastics and 
Glass Product  

PT. Aneka Kemasindo Utama Tbk. √ √ x 

 PT. Argha Karya Prima Industry 
Tbk. 

√ √ x 

 PT. Asahimas Flat Glass Tbk. √ √ x 
 PT. Berlina Tbk. √ √ x 
 PT. Dynaplast Tbk. √ √ x 
 PT. Kageo Igar Jaya Tbk. √ √ x 
 PT. Langgeng Makmur Industry 

Tbk. 
√ √ x 

 PT. Leyand Internasional Tbk. √ √ x 
 PT. Siwani Makmur Tbk. √ √ x 
 PT. Titan Kimia Nusantara Tbk. √ √ x 
 PT. Trias Sentosa Tbk. √ √ x 
 PT. Tunas Alfin Tbk. √ √ x 
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 PT. Yanaprima Hastapersada Tbk. √ √ x 
  √ √ x 
Cement  PT. Holcim Indonesia Tbk. √ √ x 
 PT. Indocement Tunggal Prakosa 

Tbk. 
√ √ x 

 PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. √ √ √ 
Jenis 

Perusahaan 
Nama Perusahaan Kriteria 

I 
Kriteria 

II 
Kriteria 

III 
Metal and 
Allied 
Products 

PT. Alumindo Light Metal 
Industry Tbk. 

√ √ x 

 PT. Betonjaya Manunggal Tbk. √ √ x 
 PT. Citra Tubindo Tbk. √ √ x 
 PT. Indal Aluminium Industry 

Tbk. 
√ √ x 

 PT. Itamaraya Gold Industri Tbk. √ √ x 
 PT. Jakarta Kyoei Steel Works 

Tbk. 
√ √ x 

 PT. Jaya Pari Steel tbk. √ √ x 
 PT. Lionmesh Prima Tbk. √ √ x 
 PT. Lion Metal Works Tbk. √ √ x 
 PT. Pelangi Indah Canindo Tbk. √ √ x 
 PT. Tembaga Mulia Semanan Tbk. √ √ x 
 PT. Tira Austenite Tbk. √ √ x 
  √ √ x 
Fabricated 
Metal 
Products 

PT. Kedaung Indah Can Tbk. √ √ x 

 PT. Kedawung Setia Industrial 
Tbk. 

√ √ x 

  √ √ x 
Stone, Clay, 
Glass and 
Concrete 
Products 

PT. Arwana CitraMulia Tbk. √ √ x 

 PT. Intikeramik Alamasri Industry 
Tbk. 

√ √ x 

 PT. Keramika Indonesia Assosiasi  
Tbk. 

√ √ x 

 PT. Mulia Industrindo Tbk. √ √ x 
 PT. Surya Toto Indonesia Tbk. √ √ x 
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  √ √ x 
Cables  PT. GT Kabel Indonesia Tbk. √ √ x 
 PT. Jembo Cable Company Tbk. √ √ x 
 PT. Kabelindo Murni Tbk. √ √ x 
 PT. Sumi Indo Kabel Tbk. √ √ √ 
 PT. Supreme Cable Manufacturing 

Tbk. 
√ √ x 

 PT. Vaksel Electric Tbk. 
 

√ √ x 

Jenis 
Perusahaan 

Nama Perusahaan Kriteria 
I 

Kriteria 
II 

Kriteria 
III 

Electronic and 
Office 
Equipment 

PT. Astra Graphia Tbk. √ √ x 

 PT. Metrodata Electronics Tbk. √ √ √ 
 PT. Multipolar Tbk. √ √ x 
 PT. Myoh Technology Tbk. √ √ x 
 PT. Sat Nursapersada Tbk. √ √ x 
  √ √ x 
Automotive 
and Allied 
Products 

PT. Allbond Makmur Usaha Tbk. √ √ x 

 PT. Astra Internasional Tbk. √ √ x 
 PT. Astra Otoparts Tbk. √ √ x 
 PT. Gajah Tunggal Tbk. √ √ x 
 PT. Goodyear Indonesia Tbk. √ √ x 
 PT. Hexeindo Adiperkasa Tbk. √ √ x 
 PT. Indo Kordsa Tbk. √ √ √ 
 PT. Indomobil Sukses Interasional 

Tbk. 
√ √ x 

 PT. Indospring Tbk. √ √ x 
 PT. Intraco Penta Tbk. √ √ x 
 PT. Multi Prima Sejahtera Tbk. √ √ x 
 PT. Multistrada Arah Sarana Tbk. √ √ x 
 PT. Nipress Tbk. √ √ x 
 PT. Polychem Indonesia Tbk. √ √ x 
 PT. Prima Alloy Steel Tbk. √ √ x 
 PT. Selamat Sempurna Tbk. √ √ x 
 PT. Sugi Samapersada Tbk. √ √ x 
 PT. Tunas Ridean Tbk. √ √ √ 
 PT. United Tractors Tbk. √ √ √ 
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  √ √ x 
Phtographic 
Equipment 

PT. Inter Delta Tbk. √ √ x 

 PT. Modern Internasional Tbk.  √ √ x 
 PT. Perdana Bangun Pusaka Tbk. √ √ x 
  √ √ x 
Pharmaceuticals PT. Bristol-Myers Squibb 

Indonesia Tbk. 
√ √ x 

 PT. Darya-Varia Laboratoiria Tbk. √ √ x 
Jenis 
Perusahaan 

Nama Perusahaan Kriteria 
I 

Kriteria 
II 

Kriteria 
III 

 PT. Indofarma (Persero) Tbk. √ √ x 
 PT. Kalbe Farma Tbk. √ √ x 
 PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. √ √ x 
 PT. Merck Tbk. √ √ x 
 PT. Pyrdam Farma Tbk. √ √ x 
 PT. Schering Plough Indonesia 

Tbk. 
√ √ x 

 PT. Tempo Scan Pacifik Tbk. √ √ √ 
  √ √ x 
Consumer 
Goods  

PT. Mandom Indonesia Tbk. √ √ x 

 PT. Mustika Ratu Tbk. √ √ √ 
 PT. Sara Lee Body Care Tbk. √ √ x 
 PT. Unilever Indonesia Tbk. √ √ x 
  √ √ x 
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Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI tahun 2007-2009 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Perusahaan Kode Perusahaan 
1 PT. Mustika Ratu Tbk. MRAT 
2 PT. Colorpak Indonesia Tbk. CLPI 
3 PT. Fast Food Indonesia Tbk. FAST 
4 PT. Gudang Garam Tbk. GGRAM 
5 PT. Indo Kordsa Tbk. BRAM 
6 PT. Mayora Indah Tbk. MYOR 
7 PT. Semen Gresik Tbk. SMGR 
8 PT. Metrodata Electronics Tbk. MTDL 
9 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. MLBI 
10 PT. Sepatu Bata Tbk. BATA 
11 PT. Sinar Mas Agro Resources and 

Techonology Tbk. 
SMART 

12 PT. Sumi Indo Kabel Tbk. IKBI 
13 PT. Tempo Scan Pacific Tbk. TSCP 
14 PT. Tunas Ridean Tbk. TURI 
15 PT. United Tractors UNTR 
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LAMPIRAN 2 Besarnya Return on Asset Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di 
BEI tahun 2007 - 2009 

 

Nama Perusahaan 
 

 ROA 
 

 

 2007 2008 2009 
PT. Mustika Ratu Tbk. 
(MRAT) 3,52 6,28 5,75 

PT. Colorpak Indonesia Tbk. 
(CLPI) 5,82 7,77 14,1 

PT. Fast Food Indonesia. 
(FAST) 16,29 15,96 17,48 

PT. Gudang Garam Tbk. 
(GGRM) 6,07 7,81 12,69 

PT. Indo Kordsa TBK 
(BRAM) 2,52 5,67 5,34 

PT. Mayora Indah Tbk. 
(MYOR) 7,48 6,71 11,46 

PT. Semen Gresik Tbk. 
(SMGR) 20,85 23,8 25,68 

PT. Metrodata Electronics 
Tbk. (MTDL) 2,45 2,32 0,95 

PT. Multi Bintang Indonesia 
Tbk. (MLBI) 13,57 23,61 34,27 

PT. Sepatu Bata Tbk. (BATA) 
 10,41 39,2 12,71 

PT. Sinar Mas Agro Resources 
and Technology Tbk. 
(SMART) 12,26 10,44 7,33 

PT. Sumi Indo Kabel Tbk. 
(IKBI) 13,15 15,35 5,11 

PT. Tempo Scan Pacific Tbk. 
(TSPC) 10,04 10,81 11,03 

PT. Tunas Ridean Tbk. (TURI) 
 5,67 6,84 17,53 

PT. United Tractors (UNTR) 
 11,48 11,65 15,64 

 



 

LAMPIRAN 3 Besarnya Debt to Equity Ratio Perusahaan Manufaktur Yang 
Terdaftar di BEI tahun 2007 - 2009 

 

Nama Perusahaan 
 

 DER 
 

 

 2007 2008 2009 
PT. Mustika Ratu Tbk. 
(MRAT) 0,13 0,17 0,16 

PT. Colorpak Indonesia Tbk. 
(CLPI) 1,29 1,86 0,9 

PT. Fast Food Indonesia. 
(FAST) 0,67 0,63 0,63 

PT. Gudang Garam Tbk. 
(GGRM) 0,68 0,55 0,48 

PT. Indo Kordsa TBK 
(BRAM) 0,52 0,48 0,23 

PT. Mayora Indah Tbk. 
(MYOR) 0,73 1,32 1,03 

PT. Semen Gresik Tbk. 
(SMGR) 0,27 0,30 0,26 

PT. Metrodata Electronics 
Tbk. (MTDL) 2,88 2,74 2,04 

PT. Multi Bintang Indonesia 
Tbk. (MLBI) 2,14 1,73 8,44 

PT. Sepatu Bata Tbk. (BATA) 
 0,60 0,47 0,38 

PT. Sinar Mas Agro Resources 
and Technology Tbk. 
(SMART) 1,29 1,17 1,13 

PT. Sumi Indo Kabel Tbk. 
(IKBI) 0,34 0,25 0,14 

PT. Tempo Scan Pacific Tbk. 
(TSPC) 0,26 0,29 0,34 

PT. Tunas Ridean Tbk. (TURI) 
 2,91 2,50 0,77 

PT. United Tractors (UNTR) 
 1,26 1,05 0,76 
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LAMPIRAN 4 Besarnya Price to Book Value  Perusahaan Manufaktur Yang 
Terdaftar di BEI tahun 2007 - 2009 

 

Nama Perusahaan 
 

 PBV 
 

 

 2007 2008 2009 
PT. Mustika Ratu Tbk. 
(MRAT) 0,45 0,22 0,53 

PT. Colorpak Indonesia Tbk. 
(CLPI) 6,36 5,59 4,44 

PT. Fast Food Indonesia. 
(FAST) 2,9 2,87 3,63 

PT. Gudang Garam Tbk. 
(GGRM) 1,16 0,53 2,27 

PT. Indo Kordsa TBK 
(BRAM) 0,96 0,81 0,66 

PT. Mayora Indah Tbk. 
(MYOR) 1,24 0,7 2,18 

PT. Semen Gresik Tbk. 
(SMGR) 5,01 3,07 4,39 

PT. Metrodata Electronics 
Tbk. (MTDL) 1,32 0,46 0,55 

PT. Multi Bintang Indonesia 
Tbk. (MLBI) 5,86 3,03 35,45 

PT. Sepatu Bata Tbk. (BATA) 
 1,44 0,98 1,55 

PT. Sinar Mas Agro Resources 
and Technology Tbk. 
(SMART) 4,88 1,06 1,53 

PT. Sumi Indo Kabel Tbk. 
(IKBI) 0,8 0,3 1,01 

PT. Tempo Scan Pacific Tbk. 
(TSPC) 1,6 0,81 1,36 

PT. Tunas Ridean Tbk. (TURI) 
 2,02 1,02 2,43 

PT. United Tractors (UNTR) 
 5,42 1,32 3,72 
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LAMPIRAN 4 Besarnya  Harga Saham Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di 
BEI tahun 2007 - 2009 

 

Nama Perusahaan 
 

2007 2008 2009 

PT. Mustika Ratu Tbk. 
(MRAT) Rp        295 Rp            153 Rp          395 

PT. Colorpak Indonesia Tbk. 
(CLPI) Rp     1.520 Rp         1.650 Rp       1.670 

PT. Fast Food Indonesia. 
(FAST) Rp     2.450 Rp         3.100 Rp       5.200 

PT. Gudang Garam Tbk. 
(GGRM) Rp     8.500 Rp         4.250 Rp     21.550 

PT. Indo Kordsa TBK 
(BRAM) Rp     1.900 Rp         1.800 Rp       1.450 

PT. Mayora Indah Tbk. 
(MYOR) Rp     1.750 Rp         1.140 Rp       4.500 

PT. Semen Gresik Tbk. 
(SMGR) Rp     5.600 Rp         4.175 Rp       7.550 

PT. Metrodata Electronics 
Tbk. (MTDL) Rp        184 Rp             71 Rp            87 

PT. Multi Bintang Indonesia 
Tbk. (MLBI) Rp   55.000 Rp       49.500 Rp    177.000 

PT. Sepatu Bata Tbk. (BATA) 
 Rp   23.000 Rp       20.500 Rp     36.000 

PT. Sinar Mas Agro Resources 
and Technology Tbk. 
(SMART) Rp     6.000 Rp         1.700 Rp       2.550 

PT. Sumi Indo Kabel Tbk. 
(IKBI) Rp     1.150 Rp            500 Rp       1.620 

PT. Tempo Scan Pacific Tbk. 
(TSPC) Rp        750 Rp            400 Rp          730 

PT. Tunas Ridean Tbk. (TURI) 
 Rp     1.240 Rp            750 Rp       1.740 

PT. United Tractors (UNTR) 
 Rp   10.900 Rp         4.400 Rp     15.500 
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Lampiran 6 Hasil Analisis Deskriptif 

HARGA SAHAM 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Harga Saham 45 71.00 1.77E5 1.0930E4 28144.26905 

Valid N (listwise) 45     

 

 
ROA 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA 45 .95 39.20 11.8416 8.02356 

Valid N (listwise) 45     
 

DER 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DER 45 .13 8.44 1.0927 1.36086 

Valid N (listwise) 45     
 

PBV 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PBV 45 .22 35.45 2.8864 5.25316 

Valid N (listwise) 45     
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Lampiran 7 Hasil Analisis Regresi Berganda 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -11683.195 4009.866  -2.914 .006 

ROA 661.405 286.941 .189 2.305 .026 

DER 4946.077 2497.553 .239 1.980 .054 

PBV 3248.689 732.564 .606 4.435 .000 

a. Dependent Variable: Harga Saham    

 

 
Lampiran 8 Hasil Uji Normalitas 

 
Kolomogorov smirnov 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 45 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 1.16627693E4 

Most Extreme Differences Absolute .133 

Positive .133 

Negative -.060 

Kolmogorov-Smirnov Z .890 

Asymp. Sig. (2-tailed) .407 

a. Test distribution is Normal.  
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Grafik Scatterplot Uji Normalitas 
 
 

 

Lampiran 9 Hasil Uji Asumsi Klasik 
 

UJI AUTOKORELASI (DURBIN WATSON) 

 
Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .910a .828 .816 12081.92388 1.827 

a. Predictors: (Constant), PBV, ROA, DER   

b. Dependent Variable: Harga Saham 

 

  

DW TEST BOUND 
 K=3  

n DI Du 

15 0,814 1,750 

.. .. .. 

45 1,615 1,383 
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              Hasil UJI MULTIKOLINEARITAS 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -11683.195 4009.866  -2.914 .006   

ROA 661.405 286.941 .189 2.305 .026 .626 1.598 

DER 4946.077 2497.553 .239 1.980 .054 .287 3.482 

PBV 3248.689 732.564 .606 4.435 .000 .224 4.464 

a. Dependent Variable: Harga Saham      
 

 

 

Hasil  UJI HETEROKEDASTISITAS 
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Hasil Uji Glejser 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7345.437 2611.834  2.812 .008 

ROA 67.657 186.899 .070 .362 .719 

DER -452.483 1626.786 -.079 -.278 .782 

PBV 327.443 477.157 .221 .686 .496 

a. Dependent Variable: Abs_res    

 
 

 

 

Lampiran 10 Hasil Uji Hipotesis 

Hasil Uji F  

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.887E10 3 9.623E9 65.920 .000a 

Residual 5.985E9 41 1.460E8   

Total 3.485E10 44    

a. Predictors: (Constant), PBV, ROA, DER    

b. Dependent Variable: Harga Saham    
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Hasil Uji t 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -11683.195 4009.866  -2.914 .006 

ROA 661.405 286.941 .189 2.305 .026 

a. Dependent Variable: Y     

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -11683.195 4009.866  -2.914 .006 

DER 4946.077 2497.553 .239 1.980 .054 

a. Dependent Variable: Y     

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -11683.195 4009.866  -2.914 .006 

PBV 3248.689 732.564 .606 4.435 .000 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -11683.195 4009.866  -2.914 .006 

PBV 3248.689 732.564 .606 4.435 .000 

a. Dependent Variable: Y     

 

 

Hasil KOEFISIEN DETERMINASI 
 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .910a .828 .816 12081.92388 

a. Predictors: (Constant), PBV, ROA, DER  
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	Sampel Penelitian

