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ABSTRAKSI 
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PENGARUH TOTAL ASSETS TURNOVER, NET PROFIT MARGIN DAN 

RETURN ON EQUITY TERHADAP HARGA SAHAM PADA 

PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG LISTING DI BURSA 

EFEK INDONESIA TAHUN 2009-2011 

e- Journal. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi. 2014 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Total Assets 

Turnover, Net Profit Margin, Return on Equity terhadap harga saham pada 

perusahaan food and beverage yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-

2011. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan food and beverage 

yang listing di Bursa Efek Indonesia sebanyak 19 perusahaan. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling.Perusahaan yang 

memenuhi kriteria sampel adalah 15 perusahaan. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data skunder yang berupa laporan keuangan yang diakses 

dari situs resmi di BEI. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

linier berganda dengan menggunakan program SPSS V.16.0. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa total assets turnover, net profit margin, return on equity 

secara simultan berpengaruh terhadap harga saham dengan F hitung 14,776 > F 

tabel 2.833. Secara parsial variabel total assets turnover tidak berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham dengan t hitung -1,126 > t tabel -2.020  

sedangkan secara parsial variabel net profit margin berpengaruh terhadap harga 

saham dengan t hitung 4.648 > t tabel 2,020 dan secara parsial variabel return on 

equity berpengaruh terhadap harga saham dengan t hitung 2,389 > t tabel 2,020. 

Kata Kunci: Total Assets Turnover, Net Profit Margin, Return on Equity dan 

Harga Saham 

 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah 

Alat ukur kemajuan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari kegiatan pasar 

modal. Salah satu fungsi pasar modal adalah sebagai pendorong perkembangan 

investasi. Dengan adanya pasar modal pemerintah terbantu dalam memobilisasi 

dana masyarakat. Para pemodal yang melakukan investasi di pasar modal dengan 

sendirinya akan menambah jumlah investasi. Hal ini dikarenakan perusahaan yang 

menerima dana dari masyarakat akan meningkatkan usahanya. 

Citrawati (2012:2), menurutnya tolak ukur peningkatan nilai perusahaan 

adalah dengan peningkatan harga saham. Harga saham merupakan faktor yang 

sangat penting dan harus diperhatikan oleh investor dalam melakukan investasi. 

Nilai saham merupakan indeks yang tepat untuk efektifitas perusahaan. Dengan 

demikian semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi nilai perusahaan bagi 

investor serta sebaliknya. Oleh karena itu setiap perusahaan yang menerbitkan 

saham sangat memperhatikan harga sahamnya. 
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 Rasio finansial atau Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan 

perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan 

data yang terdapat data pos laporan keuangan (neraca, laporan laba/rugi, laporan 

aliran kas). Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan 

(mathematical relationship) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. 

Analisis rasio keuangan berguna bagi para analisis interen untuk membantu 

manajemen untuk membuat evaluasi mengenai hasil-hasil overasinya, 

memperbaiki kesalahan-kesalahan dan menghindari keadaan yang dapat 

menyebabkan kesulitan keuangan. Rasio keuangan yang diuji dalam penelitian ini 

adalah Total Assets Turnover (TATO),  Net Profit Margin (NPM), Return on 

Equity (ROE).  

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis membuat perumusan masalah penelitian sebagai berikut:  
1. Apakah variabel TATO, NPM dan ROE secara simultan berpengaruh 

terhadap Harga Saham pada perusahaan Food and Beverage di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2009-2011 ?  

2. Apakah variabel TATO, NPM dan ROE secara parsial berpengaruh terhadap 

Harga Saham pada perusahaan Food and Beverage di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2009-2011 ?  

 

Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 
1. Untuk mengetahui pengaruh TATO, NPM dan ROE secara simultan terhadap 

Harga Saham pada perusahaan Food and Beverage di Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh TATO, NPM dan ROE secara simultan terhadap 

Harga Saham pada perusahaan Food and Beverage di Bursa Efek Indonesia. 

 

LANDASAN TEORI 

Total Asset Turnover 

Assets turnover adalah tingkat perputaran aktiva. Aktiva (assets) 

merupakan sumber daya yang dikuasai perusahaan sebagai akibat dari peristiwa 

masa lalu dan sebagai sumber manfaat ekonomi  di masa depan yang diharapkan 

akan diperoleh perusahaan. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam 

aktiva adalah potensi aktiva tersebut untuk memberikan sumbangan yang 

produktif dan aktivitas operasional perusahaan. 

Menurut Johar Arifin (2004:11) Total Assets Turnover digunakan untuk 

mengukur kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva yang 

berputar pada suatu priode atau kemampuan modal yang diinvestasikan untuk 

menghasilkan ”revenue”. Menurut Martono dan Harjito (2002: 58) Total Assets 

Turnover mengukur perputaran dari semua asset yang dimiliki perusahaan. TATO 

dihitung dari pembagian antara penjualan dengan total asetnya. Tinggi rendahnya 

”assets turnover” selama periode tertentu ditentukan oleh dua faktor, yaitu ”net 

sales” dan ”assets”. Dengan jumlah assets tertentu, makin besarnya jumlah sales 

selama periode tertentu mengakibatkan tingginya ”turnover” nya. Demikian pula 
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halnya, luas sales tertentu dengan makin kecilnya ”assets” akan mengakibatkan 

makin tinggi ”turnover”nya. 

 

Net Profit Margin 

 Net Profit Margin digunakan untuk mengukur keuntungan neto atau laba 

bersih per rupiah penjualan. Menurut Syamsuddin (2004:62) Net Profit Margin 

adalah merupakan ratio antara laba bersih (net profit) yaitu penjualan sesudah 

dikurangi dengan seluruh expenses termasuk pajak dibandingkan dengan 

penjualan. Semakin tinggi NPM, semakin baik operasi suatu perusahaan. Semakin 

besar angka yang dihasilkan, menunjukkan kinerja yang semakin baik. Semakin 

besar Net Profit Margin, maka kinerja perusahaan akan semakin produktif, 

sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya 

pada perusahaan tersebut.  

Rasio ini menunjukkan berapa besar persentase laba bersih yang diperoleh 

dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini, maka dianggap semakin baik 

kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi. Hubungan antara 

laba bersih sesudah pajak dan penjualan bersih menunjukkan kemampuan 

manajemen dalam mengemudikan perusahaan secara cukup berhasil untuk 

menyisakan margin tertentu sebagai kompensasi yang wajar bagi pemilik yang 

telah menyediakan modalnya untuk suatu resiko. Hasil dari perhitungan 

mencerminkan keuntungan neto per rupiah penjualan. 

 

Return on Equityy 

 Menurut Salim (2010:84-85) Return on Equity adalah suatu angka yang 

merupakan hasil perbandingan antara laba dengan total ekuitas. Semakin tinggi 

angka ROE yang kita dapatkan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa 

perusahaan semakin bagus. 

 Return on Equity merupakan tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh 

perusahaan untuk setiap satuan mata uang menjadi modal perusahaan. Dalam 

pengertian ini, seberapa besar perusahaan memberikan imbas hasil tiap tahunnya 

per satu mata uang yang diinvestasikan investor ke perusahaan tersebut. 

 Rasio ini memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal 

sendiri (net worth)  secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi 

yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan. 

 

Harga Saham 

 Menurut Widoatmodjo (2012:30-31) harga di bursa ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran. Semakin banyak orang yang ingin membeli saham, 

maka harga tersebut cenderung akan bergerak naik, dan sebaliknya. Kinerja 

perusahaan emiten dan pergerakan harga saham umumnya bergerak searah. 

Artinya, jika kinerja perusahaan baik, maka harga sahamnya akan meningkat, 

begitu juga sebaliknya. 

Saham (stock atau share) dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan 

atau pemilikan seseorang atau badan hukum dalam suatu perusahaan atau 

perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa 

pemilik kertas adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga 
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tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang 

ditanamkan di perusahaan tersebut. 

 Harga saham mencerminkan nilai perusahaan, semakin tinggi nilai harga 

saham semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut dan sebaliknya. Setiap 

perusahan yang menerbitkan saham sangat memperhatikan harga sahamnya. 

Penilaian harga saham merupakan suatu mekanisme untuk merubah serangkaian 

variabel ekonomi perusahaan yang diramalkan (atau yang di amati) menjadi 

perkiraan tentang harga saham. Variabel-variabel ekonomi tersebut seperti 

misalnya laba perusahaan, deviden yang dibagikan, varibilitas laba. 

 

Hubungan Total Assets Turnover  terhadap Harga Saham 

Semakin tinggi ratio Total Assets Turnover berarti semakin efisien 

penggunaan berseluruh aktiva didalam menghasilkan penjualan, Total Assets 

Turnover ini penting bagi para kreditur, pemilik perusahaan dan manajemen 

perusahaan karena hal ini menunjukkan efisien tidaknya penggunaan seluruh 

aktiva didalam perusahaan. Investor dapat menganalisa efisiensi perusahaan 

dalam mengambil keputusan untuk membeli saham yang akan berdampak pada 

naik harga saham. 

 

Hubungan Net Profit Margin terhadap Harga Saham 

 Net Profit Margin adalah perbandingan antara laba bersih dengan 

penjualan. Semakin besar NPM, maka kinerja perusahaan akan semakin produktif, 

sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya 

pada perusahaan tersebut. Rasio ini menunjukkan berapa besar persentase laba 

bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini, maka 

dianggap semakin baik kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang 

tinggi. 

 

Hubungan Return on Equity  terhadap Harga Saham 

ROE mengukur pengembalian absolut yang akan diberikan perusahaan 

kepada para pemegang saham. Suatu angka ROE yang bagus akan membawa 

keberhasilan bagi perusahaan, yang mengakibatkan tingginya harga saham dan 

membuat perusahaan dapat dengan mudah menarik dana baru. Hal itu juga akan 

memungkinkan perusahaan untuk berkembang, menciptakan kondisi pasar yang 

sesuai dan pada gilirannya akan memberikan laba yang lebih besar, dan 

seterusnya. Semua hal tersebut dapat menciptakan nilai yang tinggi dan 

pertumbuhan yang berkelanjutan atas kekayaan para pemiliknya. 

 

Kerangka Penelitian 

Kerangka konseptual merupakan sintesis dari tinjauan teori dan tinjauan 

penelitian terdahulu serta alasan-alasan logis. Adapun kerangka konseptual dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1  

Kerangka Pemikiran 

Pengaruh TATO, NPM ROE terhadap Harga Saham 
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Keterangan : 

                    : pengaruh secara parsial 

          : pengaruh secara simultan 

Sebagai langkah awal melihat kinerja sebuah perusahaan pihak investor 

dapat melihat dari analisis laporan keuangan yakni: Total Assets Turnover, Net 

Profit Margin dan Return on Equity semakin tinggi nilai Total Assets Turnover, 

Net Profit Margin dan Return on Equity yang diperoleh pihak perusahaan maka 

semakin baik  pula pandangan investor terhadap perusahaan tersebut, sehingga 

akan memberikan dampak positif bagi pasar saham dimana minat pembeli 

terhadap saham perusahaan akan mengalami kenaikan dan sebaliknya semakin 

rendah Total Assets Turnover, Net Profit Margin dan Return on Equity yang 

diperoleh pihak perusahaan maka semakin kurang baik pandangan investor 

terhadap perusahaan tersebut. 

  

Hipotesis  

Peniliti memiliki suatu hipotesa bahwa: Total assets turnover, net profit 

margin dan return on equity berpengaruh terhadap harga saham pada Perusahaan 

Food and Beverage  yang listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011 baik 

secara bersama-sama (simultan) maupun secara parsial (individu). 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah perusahaan 

perusahaan Food And Beverage yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari 

tahun 2009-2011 yang berjumlah 19 perusahaan. Teknik yang digunakan dalam 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah secara purposive sampling. 

 

ROE 

NPM 

TATO  

 

 

 Harga Saham 
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Adapun kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam penilitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Semua perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2009-2011. 

2. Semua perusahaan Food and Beverages yang telah mempublikasikan 

laporan keuangan secara lengkap dari tahun Desember 2009 – Desember 

2011. 

3. Semua perusahaan Food and Beverages yang menyediakan data secara 

lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini tahun Desember 2009 – 

Desember 2011. 

Jumlah sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini adalah 15 perusahaan. 

Dengan demikian jumlah data dalam penelitian ini selama 3 tahun berjumlah 45 

data. Daftar sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 1 

Daftar Sampel 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 ADES Akasha Wira International Tbk 

2 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 

3 CEKA Cahaya Kalbar Tbk 

4 DAVO Davomas Abadi Tbk 

5 INDF Indofuut Sukses Makmur Tbk 

6 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 

7 MYOR Mayora Indah Tbk 

8 PSDN Prasidha Aneka Niaga Tbk 

9 DLTA Delta Djakarta Tbk 

10 SKLT Sekar Laut Tbk 

11 STTP Siantar Top Tbk 

12 ULTJ Ultra Jaya Milk Industry Tbk 

13 PTSP Pioneerindo Gourmet International Tbk 

14 SMAR Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk 

15 TBLA Tunas Baru Lampung 

  Sumber : www.idx.co.id 

 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data Time Series 

dan Cross Section selama tiga tahun yaitu tahun 2009-2011. Adapun data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tentang total assets turnover, net profit 

margin, dan harga persaham perusahaan Food And Beverage yang dikeluarkan 

oleh Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

 

Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah teknik 

dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa dokumen-dokumen laporan tahunan 

perusahaan Food And Beverage yang diambil dari Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD) dan idx.co.id. 

http://www.idx.co.id/
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Operasional Variabel 

Secara terperinci operasional variabel dari masing-masing variabel 

tersebut dapat di lihat pada tabel berikut: 

Tabel 2 

Operasional Variabel 

 

Variabel Konsep Indikator Skala 

Total Assets 

Turnover 

(X1) 

Perbandingan antara 

sales dengan total 

assets 

TATO = 
         

            
 

 Rasio 

Net Profit 

Margin (X2) 

Perbandingan antara 

net income dengan 

sales yang 

dinyatakan dalam 

bentuk persentase. 

    
                               

               
 

 Rasio 

Return on 

Equity (X3) 

 

perbandingan antara 

net income dengan 

net worth 

Return on Equity = 
          

      
 

Rasio 

Haraga 

Saham (Y) 

Merupakan salah 

satu bentuk 

efek/surat berharga 

yang diperdagangkan 

dipasar modal. 

Harga saham pada periode akhri tahun 

   

 
Rupiah 

 

 

Analisis Data 

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari analisis 

deskriptif yang digunakan untuk melihat karateristik populasi yang terjaring 

dalam penelitian ini dan analisis regresi linier berganda (Multiple Regression) 

digunakan untuk mencari pengaruh variabel indevenden dan variabel devenden. 

  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil Analisis Data 

Uji Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif yang akan dibahas pada bagian ini mencakup nilai 

minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Hasil uji deskriptif dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 
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Tabel 3 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

TATO (X1) 45 .145 2.958 1.24276 .630065 

NPM (X2) 45 -.558 .273 .06991 .123686 

ROE (X3) 45 -.507 3.232 .31782 .538186 

HS (Y) 45 50 359000 2.62E4 73262.938 

Valid N (listwise) 45     

 Sumber : output pengolahan data SPSS. V.16.0 (2014) 

Berdasarkan table di atas dapat diketahui bahwa jumlah data yang 

dimasukkan dalam pengujian ini adalah 45 data. X1 dalam data ini adalah Total 

Assets Turnover (TATO) memiliki nilai minimum sebesar 0,145, nilai maximum 

sebesar 2,958, nilai rata-rata sebesar 1,24276 dan nilai standar Deviasi sebesar 

0,630065. X2 dalam data ini adalah Net Profit Margin (NPM) memiliki nilai 

minimum sebesar -0,558, nilai maximum sebesar 0,273, nilai rata-rata sebesar 

0,6991 dan nilai standar Deviasi sebesar 0,123686. X3 dalam data ini adalah 

Return on Equity (ROE) memiliki nilai minimum sebesar -0,507, nilai maximum 

sebesar 3.323, nilai rata-rata sebesar 0,31782 dan nilai standar Deviasi sebesar 

0,538186. Y dalam data ini adalah Harga Saham memiliki nilai minimum sebesar 

50, nilai maximum sebesar 359.000, nilai rata-rata sebesar 2,62E4 dan nilai 

standar Deviasi sebesar 73262,938. 
 

Uji Asumsi Klasik 

Hasil Uji Normalitas 

 Dasar pengambilan keputusan, jika Sig. Lebih besar dari 0.05 maka data 

residual berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada table berikut: 

Tabel 4 

 Hasil Uji Normalitas Data 

                                One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 45 

Normal Parameters
a Mean .0000000 

Std. Deviation 5.84326820E4 

Most Extreme Differences Absolute .295 

Positive .295 

Negative -.172 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.978 

Asymp. Sig. (2-tailed) .001 

a. Test distribution is Normal.  

       

         Sumber : output pengolahan data SPSS. V.16.0 (2014)   



9 

 

 Dari hasil output  diatas, diketahui bahwa signifikansi sebesar 0,001 lebih 

kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual tidak 

berdistribusi normal. Menurut Ghozali (2007:123), jika asumsi normalitas data 

residual tidak terpenuhi kita dapat mentransformasi variabel dependen dan 

independen menjadi bentuk logaritma natural. Kita buat bentuk persamaan regresi 

menjadi semilog yaitu variabel depeden dalam bentuk log atau independennya 

biasa atau independennya semua log dan dependen biasa. Kalau hasilnya masih 

tidak normal, maka buat bentuk persamaan menjadi double log atau dependen dan 

independen dalam bentuk log. Hasil uji normalitas setelah variabel dependen 

ditransformasi ke LN adalah sebagai berikut : 

Tabel 5 

Hasil Uji Normalitas Setelah ditransformasi ke LN 

                            One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 45 

Normal 

Parameters
a
 

Mean .0000000 

Std. Deviation 1.61934365 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .153 

Positive .153 

Negative -.108 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.024 

Asymp. Sig. (2-tailed) .245 

a. Test distribution is Normal.  

       

                Sumber : output pengolahan data SPSS. V.16.0 (2014) 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa setelah variabel dependen 

ditransformasi ke LN, nilai signifikannya menjadi 0,245 lebih besar dari 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. 

 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear 

antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi 

dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Menurut Santoso 

(2001), pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut 

mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. Hasil 

pengujian multikolinearitas dapat dilihat dari tabel di bawah ini : 
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Tabel 6 

Hasil Uji Multikolinearitas 

                                    Coefficients
a 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

TATO (X1) .911 1.097 

NPM (X2) .804 1.244 

ROE (X3) .757 1.321 

a. Dependent 

Variable: LN_Y 
      

               Sumber : output pengolahan data SPSS. V.16.0 (2014) 
Hasil uji multikolinearitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai VIF 

dari ketiga variabel independen di atas masing-masing yaitu 1,097 untuk TATO, 

1,244 untuk NPM, dan 1,321 untuk ROE. Dan nilai tolerance untuk masing-

masing variabel independen yaitu 0,911 untuk TATO, 0,804 untuk NPM dan 

0,757 untuk ROE. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masing-masing 

variabel memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 

0,1 yang artinya semua variabel independen (X) yang digunakan dalam penelitian 

ini bebas dari multikolinearitas.  

 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 Uji Heteroskedastisitas adalah asumsi dalam regresi dimana varians dari 

residual tidak sama untuk satu pengamatan yang lain. Hasil uji heterokedastisitas 

data penelitian ini dapat menggunakan uji Spearman’s Rho. Menurut Priyatno 

(2010:84), uji Spearman Rho adalah mengkorelasikan nilai residual 

(unstandardized residual) dengan masing-masing variabel independen, dengan 

ketentuan jika signifikansi korelasi lebih kecil dari 0,05 maka pada model terjadi 

masalah heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas yang dilakukan dengan 

uji Spearman Rho dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 7 

Hasil Uji Spearman Rho 

                                                   Correlations 

   Unstandardized 

Residual 

Spearman's rho TATO (X1) Correlation Coefficient .068 

Sig. (2-tailed) .658 

N 45 

NPM (X2) Correlation Coefficient .184 

Sig. (2-tailed) .227 

N 45 

ROE (X3) Correlation Coefficient .157 
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Sig. (2-tailed) .303 

N 45 

Unstandardized 

Residual 
Correlation Coefficient 1.000 

Sig. (2-tailed) . 

N 45 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

          Sumber : output pengolahan data SPSS. V.16.0 (2014) 

 

 Dari hasil tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai sig untuk TATO (X1) 

yaitu Total Assets Turnover adalah 0,658, nilai sig untuk NPM (X2) yaitu Net 

Profit Margin adalah 0,227 dan nilai sig untuk ROE (X3) yaitu Return on Equity 

adalah 0,303. Dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen mempunyai 

nilai sig lebih besar dari 0,05, maka dapat dipastikan model tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas. 

 

Hasil Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji Durbin-

Watson (uji DW). Menurut Trihendradi (2009:213), uji autokolerasi dilakukan 

dengan pengujian Durbin-Watson (DW) sebagai berikut :  

1. 1,65 < DW < 2,35 tidak terjadi autokorelasi. 

2. 1,21 <  DW < 1,65 atau 2,35 < DW < 2,79 tidak dapat disimpulkan. 

3. DW < 1,21 atau DW > 2,79 terjadi autokolerasi. 

Hasil uji autokolerasi dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 8 

 Hasil Pengujian Autokolerasi 

                                          Model Summary
b 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 

the Estimate 
Durbin-

Watson 

1 .721
a .519 .484 1.67754 2.010 

a. Predictors: (Constant), ROE (X3), TATO (X1), NPM 

(X2) 
 

b. Dependent Variable: LN_Y   

           Sumber : output pengolahan data SPSS. V.16.0 (2014) 

 Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tidak terjadi 

autokorelasi, karena nilai Durbin-Watson sebesar 2,010, dimana nilai DW berada 

diantara 1,65 dan 2,35 (1,65 < DW < 2,35). 

 

Hasil Uji Hipotesis 

Hasil Uji Analisis Uji Regresi Berganda  

 Analisis ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

variabel independen yaitu Total Assets Turnover (TATO), Net Profit Margin 

(NPM) dan Return on equity (ROE) terhadap variabel dependen Harga Saham. 

Hasil uji analisis berganda dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel 9 

Hasil Uji Analisis Regresi Berganda 

                                                      Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.681 .561  

TATO (X1) -.473 .420 -.128 

NPM (X2) 10.599 2.280 .561 

ROE (X3) 1.290 .540 .297 

a. Dependent Variable: LN_Y       

 Sumber : output pengolahan data SPSS. V.16.0 (2014) 
Berdasarkan pada tabel 4.11 maka didapatkan persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut: 

Ln_Y = 6,681 – 0,473 TATO + 10,599 NPM + 1,290 ROE 

Persamaan model regresi dan table 4.9 di atas maka hasil regresi berganda dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Konstanta sebesar 6,681 artinya jika TATO (X1), NPM (X2) dan ROE (X3) 

nilainya adalah  0 maka harga saham (Ln_Y)  nilainya adalah 6,681. 

2. Koefisien variabel TATO (X1) sebesar -0,473 artinya jika variabel TATO 

berubah sebesar satu satuan, maka harga saham (Ln_Y) akan mengalami 

penurunan sebesar  0,473 dengan asumsi variabel bebas lain tetap. 

Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara TATO 

dengan harga saham, semakin turun TATO maka semakin menurun harga 

saham. 

3. Koefisien variabel NPM (X2) sebesar 10,599 artinya jika variabel NPM 

berubah sebesar satu satuan, maka harga saham (Ln_Y) akan mengalami 

peningkatan sebesar  10,599 dengan asumsi variabel bebas lain tetap. 

Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara NPM 

dengan harga saham, semakin naik NPM maka semakin meningkat harga 

saham. 

4. Koefisien variabel ROE (X3) sebesar 1,290 artinya jika variabel ROE 

berubah sebesar satu satuan, maka harga saham (Ln_Y) akan mengalami 

peningkatan sebesar  1,290 dengan asumsi variabel bebas lain tetap. 

Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara ROE 

dengan harga saham, semakin naik ROE maka semakin meningkat harga 

saham. 

 

Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Hasil uji Koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 10 

 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary
b 

Model R R Square Adjusted R Square 

1 .721
a .519 .484 

a. Predictors: (Constant), ROE (X3), TATO (X1), 

NPM (X2) 
 

b. Dependent Variable: LN_Y   

        Sumber : output pengolahan data SPSS. V.16.0 (2014) 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 

0,484 atau 48,4%. artinya hubungan antara variabel independen yaitu TATO, 

NPM dan ROE terhadap variable dependen yaitu harga saham adalah 48,4%.  

Nilai ini menunjukkan kontribusi semua variabel bebas terhadap variabel terikat 

secara simultan adalah sebesar 48,4%. Sementara itu 51,6% sisanya merupakan 

kontribusi dari faktor-faktor lain selain faktor yang diwakili oleh variabel bebas 

dalam penelitian ini.  

 

Uji F (Uji Simultan) 

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen 

secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan 

membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel .  Untuk menguji pengaruh simultan 

tersebut dapat dilakukan dengan dua cara membandingkan nilai F hitung dalam 

tabel ANOVA dengan F table dan melihat nilai signifikannya. Jika F hitung > F 

tabel dan nilai signifikan < 0.05, maka hipotesis yang diajukan diterima artinya 

terdapat pengaruh secara bersama-sama antara variabel independen terhadap 

variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut ini :  

Tabel 4.11 

Hasil Uji F (Uji Simultan) 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 124.745 3 41.582 14.776 .000
a
 

Residual 115.380 41 2.814   

Total 240.125 44    

a. Predictors: (Constant), ROE (X3), TATO (X1), NPM (X2)   

b. Dependent Variable: LN_Y     

Sumber : output pengolahan data SPSS. V.16.0 (2014) 

Tabel diatas menunjukkan nilai F hitung sebesar 14,776 dengan 

signifikansi sebesar 0,000. nilai signifikansi tersebut lebih kecil daripada 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu TATO, NPM, ROE 

berpengaruh secara simultan terhadap harga saham sehingga hipotesis yang 

diajukan diterima. Apabila menggunakan cara lain yaitu dengan membandingkan 

F hitung dengan F tabel. Maka F tabel dapat dilihat dalam tabel F pada alfa 0,05 

dengan ketentuan numerator df numerator = dfn = df1 =  k – 1 berarti 4 – 1 = 3 

dan df denumerator = dfd =  df2 = n – k berarti 45 – 4 = 41 sehingga dapat 
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diketahui bahwa nilai F tabel adalah sebesar 2,833. Maka dapat disimpulkan 

bahwa nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel yang artinya variabel 

independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen sehingga 

hipotesis yang diajukan yaitu TATO, NPM dan ROE berpengaruh secara simultan 

terhadap harga saham diterima.  

 

Uji t (Uji Persial) 

Uji t digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variable 

independen secara individu terhadap variable dependen dengan menganggap 

variable lain bersifat konstan. Uji ini dilakukan dengan memperbandingkan t 

hitung dengan t tabel. Untuk menguji pengaruh parsial tersebut dapat dilakukan 

dengan dua cara yaitu membandingkan nilai t hitung dalam tabel coefficients 

dengan t table dan melihat nilai signifikannya. Jika t hitung > t table dan nilai 

signifikan < 0.05, maka H0 ditolak artinya terdapat pengaruh secara parsial antara 

variabel independen terhadap variabel dependen.  

Tabel 4.12 

 Hasil Uji t (Uji Parsial) 
                                                                     Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.681 .561  11.899 .000 

TATO (X1) -.473 .420 -.128 -1.126 .267 

NPM (X2) 10.599 2.280 .561 4.648 .000 

ROE (X3) 1.290 .540 .297 2.389 .022 

a. Dependent Variable: LN_Y       

   Sumber : output pengolahan data SPSS. V.16.0 (2014) 
Dari tabel di atas dapat dianalisis sebagai berikut: 

1.  Total ASsets Turnover (TATO) terhadap Harga Saham  

Dari hasil perhitungan uji parsial diperoleh nilai t hitung sebesar -1,126 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,267 serta t tabel (n – k berarti 45 – 4 

= 41 ) sebesar 2,020. Karena nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 

dan nilai t hitung lebih kecil daripada t tabel maka dapat disimpulkan 

bahwa TATO tidak berpengaruh terhadap Harga Saham. Hal ini mungkin 

disebabkan perusahaan kurang mampu mengelola asetnya untuk 

menghasilkan penjualan sehingga harga saham turun. Selain itu mungkin 

disebabkan para investor dalam memutuskan untuk membeli saham 

cenderung lebih mempertimbangkan factor-faktor eksternal perusahaan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Megarini (2003) 

yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel 

total asset turnover terhadap harga saham. Tetapi penelitian ini tidak 

konsisten dengan hasil penelitian Siragih (2013) yang menyatakan bahwa 

TATO  berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham.  

2.  Net Profit Margin (NPM) terhadap Harga Saham.  
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Dari hasil perhitungan uji parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 4,648 

dengan signifikansi sebesar 0,000 serta t tabel sebesar 2,020. Hasil 

menunjukkan bahwa  nilai t hitung lebih kecil daripada t tabel yang 

artinya, NPM berpengaruh terhadap Harga Saham. Hasil penelitian ini 

tidak konsisten dengan hasil penelitian Rianti (2003) yang menyatakan 

bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel NPM terhadap 

harga saham. Tetapi penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian 

Puspitasari (2013) yang menyatakan bahwa NPM berpengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham. Maka dapat disimpulkan bahwa NPM dapat 

digunakan untuk mengukur harga saham pada perusahaan food and 

beverage. 

3.  Return on Equity (ROE) terhadap harga Saham  

Dari hasil perhitungan uji parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 2,389 

dengan signifikansi sebesar 0,022 serta t tabel sebesar 2,020. Hasil 

menunjukkan bahwa  nilai t hitung lebih kecil daripada t tabel yang 

artinya, ROE berpengaruh terhadap Harga Saham. Hasil penelitian ini 

tidak konsisten dengan hasil penelitian Rianti (2003) yang menyatakan 

bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel ROE terhadap 

harga saham. Tetapi penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian 

Deitiana (2011) yang menyatakan bahwa ROE berpengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Hasil penelitian terhadap model penelitian dan pengujian hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Berdasarkan hasil regresi diperoleh F hitung sebesar lebih kecil daripada t 

tabel yaitu sebesar 14,776 > 2,833, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

total assets turnover, net profit margin dan return on equity  secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham pada Perusahaan Food 

and Beverages yang listing di Bursa Efek Indonesia.  

2. Variabel total assets turnover secara parsial tidak  berpengaruh terhadap 

harga saham sehingga hipotesis yang diajukan ditolak. Hasil pengujian 

diperoleh t hitung lebih kecil daripada t tabel yaitu sebesar -1,126 < 2,020. 

3. Variabel net profit margin secara parsial berpengaruh terhadap harga 

saham sehingga hipotesis yang diajukan diterima. Hasil pengujian 

diperoleh t hitung lebih kecil daripada t tabel yaitu sebesar 4.648 > 2,020. 

4. Variabel return on equity secara parsial berpengaruh terhadap harga saham 

sehingga hipotesis yang diajukan ditolak. Hasil pengujian diperoleh t 

hitung  lebih kecil daripada t tabel yaitu sebesar 2,389 > 2,020. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan 

saran bagi penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut: 

1. Bag investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

yang bermanfaat bagi investor serta pengambilan keputusan yang tepat 
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sehubungan dengan investasinya. Selain itu, investor juga harus 

mempertimbangkan faktor di luar kebijakan perusahaan seperti kondisi 

pasar yang tidak terjadi serta faktor-faktor eksternal yang lain karena hal 

ini secara tidak langsung akan mempengaruhi keuntungan yang diperoleh 

dalam melakukan investasi. 

2. Manajemen perusahaan diharapkan dapat mencermati perilaku investor di 

pasar model yaitu dengan memahami motif investor sehingga pihak 

manajemen dapat menyusun strategi perusahaan untuk menarik para 

investor untuk menanam modelnya pada perusahaan. 

3. Bagi peneliti berikutnya diharapkan menambah/mengubah rasio lainnya 

sebagai variabel independen, karena 51,6% harga saham dipengaruhi oleh 

variabel lain di luar dari penelitian ini. 

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperpanjang periode pengamatan 

agar hasil penelitian lebih representatif. 
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