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ABSTRAK 

Secara garis besar tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Net 

Profit Margin, Return on Investment, Return on Equity, Laba Per Share dan Price 

to Book Value terhadap Return Saham pada pada perusahaan sector manufaktur 

Industri Barang Konsumen di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014 . Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi selama periode penelitian. Sampel yang memenuhi kriteria penelitian ini 

sebanyak 15 perusahaan dari 37 perusahaan. Teknik sampling yang digunakan 

purposive sampling untuk menghasilkan 60 sampel data dengan studi 4 (empat) 

tahun 2011-2014. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan SPSS 

versi 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Net Profit Margin, Return on 

Investment, Return on Equity, Earning Per Share dan Price to Book Value secara 

simultan mempengaruhi return saham. Sedangkan secara parsial hanya Earning 

Per Share yang secara signifikan mempengaruhi return saham 

 

Kata Kunci: Net Profit Margin, Return on Investment, Return on Equity, Earning 

Per Share, Price to Book Value, Regresi Linear Berganda, Return Saham 

 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah 

Pasar modal mempunyai peran yang sangat besar untuk pembangunan 

ekonomi. Sekuritas pasar modal terdiri atas instrumen dengan usia lebih dari satu 

tahun sampai tak terhingga. Sekuritas pasar modal terbagi atas sekuritas yang 

memberikan penghasilan tetap misalnya obligasi dan sekuritas yang menawarkan 

partisipasi kepemilikan contohnya saham biasa. 

Bursa Efek Indonesia (2010) menjelaskan saham merupakan salah satu 

instrumen pasar keuangan yang paling popular. Menerbitkan saham merupakan 

salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. 

Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para 

investor karena saham mampu memberikan tingkat keuangan yang menarik.   

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak 

(badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan 



 

 
 

menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan 

perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham (www.idx.co.id). 

 Investor menanamkan modal di pasar modal bukan hanya bertujuan untuk 

berinvestasi jangka pendek tetapi juga untuk berinvestasi jangka panjang. Selain itu 

investor bisa memilih jenis investasi yang diinginkan di pasar modal, sehingga 

return yang akan diterima investor tidak hanya satu jenis investasi melainkan dari 

beberapa jenis investasi misalnya saham, obligasi dan lain-lain. Tujuan utama yang 

diinginkan investor saat menginvestasikan dananya di pasar modal yaitu 

menginginkan return dari hasil investasinya. Oleh karena itu investor harus mampu 

memprediksi seberapa besar return dari investasi yang dijalankannya. 

Return saham merupakan kelebihan harga jual saham dari harga beli 

sahamnya, sehingga semakin tinggi harga jual saham dari harga belinya maka 

return yang diperoleh investor akan semakin tinggi. Akan tetapi apabila investor 

menginginkan return yang tinggi maka resiko yang dihadapi juga akan lebih tinggi 

namun sebaliknya jika investor menginginkan return yang rendah maka resiko yang 

dihadapi juga rendah. Dalam melakukan investasi pada saham, investor harus 

memperhatikan resiko dan return yang akan diperoleh karena akan mengalami 

ketidakpastian antara resiko yang akan dihadapi dengan return yang akan diperoleh. 

Rasio keuangan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan 

rasio profitabilitas yaitu Net Profit Margin, Return On Investment, Return On 

Equity dan rasio nilai pasar yaitu Earning Per Share dan Price to Book Value. 

Profitabilitas merupakan efektivitas manajemen untuk mengukur kemampuan 

perusahaan untuk mencapai keuntungan dari investasi yang dijalankannya. 

Sementara rasio nilai pasar dapat menggambarkan nilai pasar melebihi pengeluaran 

investasi. 

Net Profit Margin atau margin laba bersih merupakan rasio yang digunakan 

untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih atas 

penjualan bersih. Return On Investment atau pengembalian investasi merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengetahui keuntungan yang didapatkan dari hasil 

investasi. Return On Equity atau laba atas ekuitas merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba yang 

diperoleh dari total ekuitas. 

Earning Per Share merupakan pendapatan per lembar saham yang diperoleh 

investor dari keuntungan per lembar saham yang dimilikinya. Price to Book Value 

merupakan perbandingan harga saham dengan nilai bukunya, jika harga pasar 

saham yang diperoleh lebih besar dari nilai bukunya maka return yang diperoleh 

akan semakin tinggi. 

 Beberapa penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Hermi dan Kurniawan 

(2011) yang meneliti pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham, 

menunjukkan hasil bahwa EPS berpengaruh signifikan terhadap return saham 

sementara ROI, ROE, NPM, EPS dan PBV berpengaruh simultan terhadap return 

saham. Sementara penelitian (Sukarmiasih, Sinarwati dan Atmadja, 2015) 

menunjukkan hasil NPM, BEP, ROA, ROE dan EVA Momentum secara simultan 

berpengaruh positif terhadap return saham. 



 

 
 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengambil judul tentang 

“Pengaruh  Net Profit Margin, Return On Investment, Return On Equity, 

Earning Per Share, dan Price to Book Value Terhadap Return Saham Pada 

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2011-2014”. 

 
Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini 

bermaksud untuk menguji Net Profit Margin (NPM), Return On Investment (ROI), 

Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), dan Price To Book Value 

(PBV) yang mempengaruhi Return Saham. Rumusan-rumusan masalah dalam 

penelitian ini antara lain: 

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

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia? 

2. Apakah Return on Investment (ROI) berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia? 

3. Apakah Return on Equity (ROE) berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia? 

4. Apakah Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia? 

5. Apakah Price to Book Value (PBV) berpengaruh terhadap  return saham pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia? 

6. Apakah NPM, ROI, ROE, EPS dan PBV berpengaruh secara simultan terhadap 

return saham pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

 

Pembatasan Masalah 

Penelitian ini memiliki beberapa batasan-batasan masalah diantaranya: 

1. Variabel-variabel yang diuji adalah Net Profit Margin, Return on Investment, 

Return on Equity, Earning Per Share dan Price to Book Value. 

2. Variabel dependen yang diteliti ialah Return Saham pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

3. Periode penelitian ini memiliki kurun waktu empat (4) tahun, yaitu 2011-2014. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Net Profit Margin terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 



 

 
 

2. Untuk mengetahui pengaruh Return on Investment terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Return on Equity terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Earning Per Share terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

5. Untuk mengetahui pengaruh Price to Book Value terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa  

Efek Indonesia. 

6. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh NPM, ROI, ROE, EPS dan PBV 

terhadap return saham pada perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

  

Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi perusahaan-perusahaan penerbit return saham, penelitian ini dapat 

memberikan informasi dan masukan tentang seberapa besar rasio-rasio 

keuangan mempengaruhi return saham yang diperdagangkan di pasar modal. 

2. Bagi investor, penelitian ini dapat bermanfaat dalam memutuskan dan memilih 

instrumen investasi khususnya pada return saham. 

3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji dalam bidang atau topik yang 

sama, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi. 

 

Sistematika Penelitian 

Sistematika penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri 

dari: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan pendahuluan dari seluruh penulisan yang berisi 

latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Bab ini menjelaskan tentang kajian pustaka yang diteliti dengan judul 

penulis, review penelitian terdahulu, kerangka pemikiran,  

pengembangan hipotesis dan hipotesis. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang objek dan ruang lingkup penelitian, metode 

penelitian, operasionalisasi variabel penelitian, metode penentuan 

populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data, serta metode analisis 

yang digunakan. 

BAB  4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan deskripsi unit analisis atau observasi beserta hasil 

penelitian dan pembahasan. 



 

 
 

BAB  5 KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menerangkan kesimpulan dan saran penulis. 

 

 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN 

HIPOTESIS 
 

Kajian Pustaka 

Pengertian Return 

Return menurut Kamus Besar Akuntansi (Ardiyos, 2010:801) return 

(pengembalian hasil/ laba): 

1. Pengembalian hasil/ laba atas suatu surat berharga atau investasi modal, 

biasanya dinyatakan dalam suatu tingkat persentase tahunan. Lihat juga rate of 

return; return on equity; return on invested capital; return on sales; dan total 

return. 

2. Mempertukarkan barang dagangan yang sudah terjual dengan suatu 

pembayaran kembali atau kredit terhadap penjualan masa mendatang dalam 

perdagangan eceran (retail). 

3. Barang dagangan yang dikembalikan secara fisik untuk mendapatkan kredit 

terhadap faktur. 

Return (pengembalian) menurut (Fahmi, 2012:358-359) adalah keuntungan 

yang diperoleh oleh perusahaan, individu dan institusi dari hasil kebijakan investasi 

yang dilakukannya. Adapun menurut R.J. Shook return merupakan laba investasi, 

baik melalui bunga ataupun dividen. 

Menurut (Fahmi, 2012:358) ada beberapa pengertian return yang umum 

dipakai dalam dunia investasi, yaitu: 

1. Return on Equity atau imbal hasil atas ekuitas merupakan pendapatan bersih 

dibagi ekuitas pemegang saham. 

2. Return of Capital atau imbal hasil atas modal merupakan pembayaran kas yang 

tidak kena pajak kepada pemegang saham yang mewakili imbal hasil modal 

yang diinvestasikan dan bukannya distribusi dividen. Investor mengurangi 

biaya investasi dengan jumlah pembayaran. 

3. Return on Investment atau imbal hasil atas investasi merupakan membagi 

pendapatan sebelum pajak terhadap investasi untuk memperoleh angka yang 

mencerminkan hubungan antara investasi dan laba. 

4. Return on Invested Capital atau imbal hasil atas modal investasi merupakan 

pendapatan bersih dan pengeluaran bunga perusahaan dibagi total kapitalisasi 

perusahaan. 

5.  Realized  Return (Return Realisasi) merupakan return yang telah terjadi. 

6. Return on Net Work atau imbal hasil atas kekayaan bersih merupakan 

pemegang saham dapat menentukan imbal hasilnya dengan membandingkan 

laba bersih setelah pajak dengan kekayaan bersihnya. 

7. Return on Sales atau simbal hasil atas penjualannya merupakan untuk 

menentukan efisiensi operasi perusahaan, seseorang dapat membandingkan 

persentase penjualan bersihnya yang mencerminkan laba sebelum pajak 



 

 
 

terhadap variabel yang sama dari periode sebelumnya. Persentase yang 

menunjukkan tingkat efisiensi operasi ini bervariasi antar industri. 

8. Expected Return (Return Ekspektasi) merupakan return yang diharapkan akan 

diperoleh oleh investor dimasa mendatang. 

9. Total Return (Return Total) merupakan return keseluruhan dari suatu investasi 

dalam suatu periode yang tertentu. 

10. Portfolio Realized Return (Return Realisasi Portofolio) merupakan rata-rata 

tertimbang dari return-return realisasi masing-masing sekuritas tunggal 

didalam portofolio tersebut. 

11. Portfolio Expected Return (Return Ekspektasi Portofolio) merupakan rata-rata 

tertimbang dari return-return ekspektasi masing-masing sekuritas tunggal 

didalam portofolio.  

 

Pengertian Saham 

Menurut (Fahmi, 2011:53) ada beberapa pengertian saham, adalah: 

1. Tanda bukti penyertaan kepemilikan modal/ dana pada suatu perusahaan. 

2. Kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan diikuti 

dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. 

3. Persediaan yang siap untuk dijual. 

 

Pengertian Return Saham 

Menurut (Jogiyanto, 2003) dalam (Ginting, 2012) return dibedakan menjadi 

dua yaitu return realisasi yang merupakan return yang telah terjadi berupa capital 

gain dan return ekspektasi yang merupakan return yang diharapkan akan diperoleh 

oleh investor di masa yang akan datang yang berupa deviden. Return Saham disebut 

sebagai pendapatan saham dan merupakan perubahan nilai harga saham, yang 

berarti bahwa semakin tinggi perubahan harga saham maka semakin tinggi return 

yang dihasilkan.  

Menurut (Alexander dan Destriana, 2013) Return Saham merupakan tingkat 

pengembalian yang berupa keuntungan atau kerugian yang diterima investor selama 

beberapa periode tertentu. 

Menurut pengertian diatas dapat diambil kesimpulan definisi Return Saham 

yaitu perolehan keuntungan yang diperoleh investor dari aktifitas investasi 

sahamnya berdasarkan selisih perubahan harga saham periode sekarang dengan 

periode sebelumnya. 

Return saham =  
𝑃𝑡 –𝑃𝑡 − 1

𝑃𝑡 −  1
 

Dimana:  Pt = Harga Saham periode t 

    Pt–1 = Harga Saham periode t-1 

 

Rasio Likuiditas 

Menurut (Hery, 2015:166) Rasio Likuiditas merupakan rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya yang segera jatuh tempo. Rasio Likuiditas diperlukan untuk kepentingan 

analisis kredit atau analisis risiko keuangan. 

 

 



 

 
 

Rasio Likuiditas (Hery, 2015:167) terdiri atas: 

1. Rasio Lancar (Current Ratio), merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh 

tempo dengan menggunakan aset lancar yang tersedia. 

2. Rasio Sangat Lancar atau Rasio Cepat (Quick Ratio atau Acid Test Ratio), 

merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan 

aset sangat lancer (kas + sekuritas jangka pendek + piutang), tanpa 

memperhitungkan persediaan barang dagang dan aset lancar lainnya (seperti 

perlengkapan dan biaya dibayar dimuka). 

3. Rasio Kas (Cash Ratio), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

seberapa besar uang kas atau setara kas yang tersedia untuk membayar utang 

jangka pendek. 

Sedangkan menurut (Fahmi, 2012:65) Rasio Likuiditas (liquidity ratio), 

adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

secara tepat waktu. Contoh membayar listrik, telefon, air PDAM, gaji karyawan, 

gaji teknisi, gaji lembur, tagihan telepon, dan sebagainya. 

Rasio Likuiditas (Fahmi, 2012:66) terdiri atas: 

1. Current Ratio (Rasio Lancar) adalah ukuran yang umum digunakan atas 

solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi kebutuhan 

utang ketika jatuh tempo. Harus dipahami bahwa penggunaan current ratio 

dalam menganalisis laporan keuangan hanya mampu memberi analisa secara 

kasar, oleh karena itu, perlu adanya dukungan analisa secara kualitatif secara 

lebih komprehensif. 

Current Ratio =  
Aset Lancar

Utang Lancar
 

2. Quick Ratio (Acit Test Ratio), sering disebut dengan istilah rasio cepat. Rasio 

cepat adalah ukuran uji solvensi jangka pendek yang lebih teliti daripada rasio 

lancar karena pembilangnya mengeliminasi persediaan yang dianggap aktiva 

lancar yang sedikit tidak likuid dan kemungkinan menjadi sumber kerugian. 

Quick Ratio =  
Aset Lancar −Persediaan

Utang Lancar
 

3. Net Working Capital Ratio (Rasio Modal Kerja Bersih). Modal kerja 

merupakan suatu ukuran dari likuiditas perusahaan. Sumber modal kerja adalah 

pendapatan bersih, peningkatan kewajiban yang tidak lancar, kenaikan ekuitas 

pemegang saham dan penurunan aktiva yang tidak lancar. 

Net Working Capital Ratio = Aset Lancar – Utang Lancar  

4. Cash Flow Liquidity Ratio (Rasio Likuiditas Arus Kas), menggunakan 

pembilang sebagai suatu perkiraan sumber kas, kas dan surat berharga 

menyajikan jumlah kas yang dihasilkan dari operasi perusahaan seperti 

kemampuan menjual persediaan dan menagih kas. 

Dalam rasio ini jika terjadi peningkatan maka itu menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam mengatasi berbagai permasalahan kewajiban jangka 

pendeknya, namun sebaliknya jika arus kas menggambarkan terjadinya 

penurunan maka ini menunjukkan bahwa perusahaan akan bermasalah atau 

harus menerapkan alternatif strategi dalam mengatasi berbagai hal yang 

menyangkut dengan kebutuhan jangka pendek. 



 

 
 

Cash Flow Liquidity Ratio =  
Kas + Surat Berharga + Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Utang Lancar
 

 

Rasio Leverage 

Menurut (Hary, 2015:167) Rasio Leverage atau Rasio Struktur Modal, 

merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

seluruh kewajibannya. Sama halnya dengan rasio likuiditas, rasio leverage juga 

diperlukan untuk kepentingan analisis kredit atau analisis rasio keuangan. 

Rasio Leverage (Hary, 2015:167) terdiri atas: 

1. Rasio Utang (Debt Ratio), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

perbandingan antara total utang dengan total aset. Rasio ini juga sering 

dinamakan sebagai rasio utang terhadap aset (Debt to Asset Ratio). 

2. Rasio Utang terhadap Ekuitas (Debt to Equity Ratio), merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total 

ekuitas. 

3. Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Ekuitas (Long Term Debt to Equity 

Ratio), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara 

utang jangka panjang dengan total ekuitas. 

4. Rasio Kelipatan Bunga yang Dihasilkan (Times Interest Earned ratio), 

merupakan rasio yang menunjukkan (sejauh mana atau berapa kali) 

kemampuan perusahaan dalam membayar bunga. Kemampuan perusahaan 

disini diukur dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak. 

5. Rasio Laba Operasional terhadap Kewajiban (Operating Income to Liabilities 

Ratio), merupakan rasio yang menunjukkan (sejauh mana atau berapa kali) 

kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban. Kemampuan 

perusahaan disini diukur dari jumlah laba operasional. 

Sedangkan menurut (Fahmi, 2012:72), Rasio Leverage adalah mengukur 

seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu 

tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam 

kategori extreme leverage (utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat 

utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Karena itu 

sebaiknya perusahaan harus menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dan 

darimana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang. 

Rasio Leverage (Fahmi, 2012:72) terdiri dari: 

1. Debt to Total Assets atau Debt Ratio, rasio ini disebut juga sebagai rasio yang 

melihat perbandingan utang perusahaan, yaitu diperoleh dari perbandingan 

total utang dibagi dengan total aset. 

Debt to Total Assets =
Total Utang

Total Aset
 

2. Debt to Equity Ratio, mengenai debt equity ratio ini Joel G. Siegel dan Jae K. 

Shim mengidentifikasikannya sebagai “ukuran yang dipakai dalam 

menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang 

tersedia untuk kreditor.” 

Debt to Equity Ratio =  
Total Utang

Total Modal Sendiri
 

3. Times Interest Earned, disebut juga dengan rasio kelipatan. 

Times Interest Earned =  
Laba Sebelum Bunga dan Pajak

Beban Bunga
 



 

 
 

4. Cash Flow Coverage  =
Aliran Kas Masuk +Depresiasi

Beban Tetap +
Dividen Saham Preferen +Dividen Saham Preferen

(1 –Pajak) (1 –Pajak)

 

5. Long Term Debt to Total Capitalization, disebut juga dengan utang jangka 

panjang atau total kapitalisasi. Long Term Debt to Total Capitalization, 

merupakan sumber dana pinjaman yang bersumber dari utang jangka panjang, 

seperti obligasi dan sejenisnya. 

Long Term Debt to Total Capitalization 

=  
Utang Jangka Panjang

Utang Jangka Panjang + Ekuitas Pemegang Saham
 

6. Fixed Charge Coverage, disebut juga dengan rasio menutup beban tetap. Rasio 

menutup beban tetap adalah ukuran yang lebih luas dari kemampuan 

perusahaan untuk menutup beban tetap dibandingkan dengan rasio kelipatan 

pembayaran bunga karena termasuk pembayaran beban bunga tetap yang 

berkenaan dengan sewa guna usaha. 

Fixed Charge Coverage =  
Laba Usaha + Beban Bunga

Beban Bunga + Beban Sewa
 

7. Cash Flow Adequacy, disebut juga dengan rasio kecukupan arus kas. 

Kecukupan arus kas digunakan untuk mengukur keemampuan perusahaan 

menutup pengeluaran modal, utang jangka panjang, dan pembayaran dividen 

setiap tahunnya. Dalam konteks ini suatu perusahaan yang baik adalah 

memiliki kemampuan yang tinggi dalam menghasilkan arus kas, artinya 

mampu memberikan arus kas sesuai yang diharapkan. Dan begitu pula 

sebaliknya jika arus kas yang dihasilkan tidak sesuai harapan maka 

memungkinkan perusahaan akan mengalami masalah termasuk mencari dana 

untuk membayar kewajiban-kewajibannya. 

Cash Flow Adequacy =  
Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Pengeluaran Modal + Pelunasan Utang + Bayar Dividen 
 

 

Rasio Aktivitas 

Rasio Aktivitas, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

efesiensi atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan, atau untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Rasio 

ini dikenal juga sebagai rasio pemanfaatan aset, yaitu rasio yang digunakan untuk 

menilai efektivitas dan intensitas aset perusahaan dalam menghasilkan penjualan 

(Hery, 2015:167). 

Rasio Aktivitas (Hery, 2015:168) terdiri atas: 

1. Perputaran Piutang Usaha (Accounts Receivable Turnover), merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang usaha atau 

berapa kali dana yang tertanam dalam piutang usaha akan berputar dalam satu 

periode. 

2. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover), merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam dalam persediaan akan 

berputar dalam satu periode. 

3. Perputaran Modal Kerja (Working Capital Turnover), merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur keefektifan modal kerja (aset lancar) yang dimiliki 

perusahaan dalam menghasilkan penjualan. 



 

 
 

4. Perputaran Aset Tetap (Fixed Assets Turnover), merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur keefektifan aset tetap yang dimiliki perusahaan 

dalam menghasilkan penjualan. 

5. Perputaran Total Aset (Total Assets Turnover), merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur berapa jumlah penjualan yang akan dihasilkan dari 

setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. 

Menurut (Fahmi, 2012:77) Rasio Aktivitas adalah rasio yang 

menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang 

dimilikinya guna menunjang aktivitas perusahaan, dimana penggunaan aktivitas ini 

dilakukan secara sangat maksimal dengan maksud memperoleh hasil yang 

maksimal. Rasio ini bagi banyak praktisi dan analis bisnis menyebutnya juga 

sebagai rasio pengelolaan aset (asset management ratio).  

Rasio Aktivitas (Fahmi, 2012:77) antara lain: 

1. Inventory Turnover, rasio ini melihat sejauh mana tingkat perputaran 

persediaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. 

Inventory Turnover =  
Harga Pokok Penjualan

Rata−rata Persediaan
 

2. Day Sales Outstanding, rasio ini disebut juga dengan rata-rata periode 

pengumpulan piutang. Rasio ini mengkaji tentang bagaimana suatu perusahaan 

melihat periode pengumpulaan piutang yang akan terlihat. 

Day Sales Outstanding =  
Piutang

Penjualan Kredit / 360
 

3. Fixed Assets Turnover, disebut juga dengan perputaran aktiva tetap. Rasio ini 

melihat sejauh mana aktiva tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan memiliki 

tingkat perputarannya secara efektif, dan memberikan dampak pada keuangan 

perusahaan. 

Fixed Assets Turnover =  
Penjualan

Aktiva Tetap Neto
  

4. Total Assets Turnover, disebut juga dengan perputaran total aset. Rasio ini 

dapat melihat sejauh mana keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan 

terjadi perputaran secara efektif. 

Total Assets Turnover =  
Penjualan

Total Aset
 

5. Long Term Assets Turnover, disebut juga dengan rasio perputaran aset jangka 

panjang. 

Long Term Assets Turnover =  
Penjualan

Aset Jangka Panjang
 

Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan 

yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam 

hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas 

maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan 

perusahaan (Fahmi, 2011:135). 

Variabel yang menjadi penelitian penulis dari rasio profitabilitas yaitu net 

profit margin, return on investment dan return on equity 

Rasio Profitabilitas (Fahmi, 2011:135-137) secara umum ada 4 (empat), 

yaitu: 



 

 
 

1. Gross Profit Margin merupakan laba kotor. Mengenai gross profit margin Lyn 

M. Fraser dan Aileen Ormiston memberikan pendapatnya yaitu, “Margin laba 

kotor, yang memperlihatkan hubungan antara penjualan dan beban pokok 

penjualan, mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk mengendalikan 

biaya persediaan atau biaya operasi barang maupun untuk meneruskan 

kenaikan harga lewat penjualan kepada pelanggan.” 

Gross Profit Margin =
Penjualan − Harga Pokok Penjualan

Penjualan
 

2. Net Profit Margin disebut juga dengan rasio pendapatan terhadap penjualan. 

Mengenai net profit margin ini Joel G. Siegel dan Jae K. Shim mengatakan, 

“(1) Margin laba bersih sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan 

bersih. Ini menujukkan kestabilan kesatuan untuk menghasilkan perolehan 

pada tingkat penjualan khusus. Dengan memeriksa margin laba dan norma 

industri sebuah perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya, kita dapat menilai 

efisiensi operasi dan strategi penetapan harga serta status persaingan 

perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri tersebut. (2) Margin laba 

kotor sama dengan laba kotor dibagi laba bersih. Margin laba yang tinggi lebih 

disukai karena menunjukkan bahwa perusahaan mendapat hasil yang baik yang 

melebihi harga pokok penjualan”. 

Net Profit Margin =
Laba Bersih Setelah Pajak

Penjualan Bersih
 

3. Return on Investment (ROI) atau pengembalian investasi, bahwa dibeberapa 

referensi lainnya rasio ini juga ditulis dengan return on total asset (ROA). 

Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu 

memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. 

Return on Investment =  
Laba Bersih Setelah Pajak

Total Aset
 

4. Return on Equity (ROE) disebut juga dengan laba atas equity. Dibeberapa 

referensi disebut juga dengan rasio total asset turnover atau perputaran total 

aset. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan 

sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. 

Return on Equity =  
Laba Bersih Setelah Pajak

Total Ekuitas
 

Sedangkan menurut (Hery, 2015:226-227) Rasio Profitabilitas merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. 

 Rasio profitabilitas (Hery, 2015:228-235) yang lazim digunakan dalam 

praktik untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba: 

1. Return on Assets (Hasil Pengembalian atas Aset) merupakan rasio yang 

menunjukkan seberapa besar kontrobusi aset dalam menciptakan laba bersih. 

Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah 

laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam 

total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset. 

Return on Assets =  
Laba Bersih

Total Aset
 

2. Return on Equity (Hasil Pengembalian atas Ekuitas) merupakan rasio yang 

menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba 

bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar 



 

 
 

jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam 

dalam total ekuitas. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap 

ekuitas. 

Return on Equity =  
Laba Bersih Setelah Pajak

Total Ekuitas
 

3. Gross Profit Margin (Margin Laba Kotor) merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Rasio 

ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih. Laba kotor 

sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara penjualan bersih dengan 

harga pokok penjualan. Yang dimaksud dengan penjualan bersih disini adalah 

penjualan (tunai maupun kredit) dikurangi retur dan penyesuaian harga jual 

serta potongan penjualan. 

Gross Profit Margin =  
Laba Kotor

Penjualan Bersih
 

4. Operating Profit Margin (Margin Laba Operasional) merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas 

penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasional terhadap 

penjualan bersih. Laba operasional sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan 

antara laba kotor dengan beban operasional. Beban operasional disini terdiri 

atas beban penjualan maupun beban umum dan administrasi. 

Operating Profit Margin =  
Laba Operasional

Penjualan Bersih
 

5. Net Profit Margin (Margin Laba Bersih) merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Rasio 

ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih. Laba 

bersih sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba sebelum pajak 

penghasilan dengan beban pajak penghasilan. Yang dimaksud dengan laba 

sebelum pajak penghasilan disini adalah laba operasional ditambah pendapatan 

dan keuntungan lain-lain, lalu dikurangi dengan beban dan kerugian lain-lain. 

Net Profit Margin =  
Laba Bersih Setelah Pajak

Penjualan Bersih
 

Rasio Nilai Pasar 

Rasio nilai pasar menurut (Fahmi, 2011:138) yaitu risiko yang 

menggambarkan kondisi yang terjadi di pasar. Rasio ini mampu memberi 

pemahaman bagi pihak manajemen perusahaan terhadap kondisi penerapan yang 

akan dilaksanakan dan dampaknya pada masa yang akan datang. 

Variabel yang menjadi penelitian penulis dari rasio nilai pasar yaitu earning 

per share dan price to book value. 

Rasio nilai pasar (Fahmi, 2011:138-139) terbagi 6 (enam), antara lain: 

1. Earning Per Share (EPS) merupakan pendapatan per lembar saham dalam 

bentuk memberikan keuntungan kepada pemegang saham dari setiap lembar 

saham yang dimiliki. 

Earning Per Share =  
Laba Bersih Setelah Pajak

Jumlah Saham yang Beredar
 

2. Price Earning Ratio (PER) merupakan rasio harga laba yang menguji 

perbandingan antara harga pasar per lembar saham dengan laba per lembar 

saham. 



 

 
 

Price Earning Ratio =  
Harga Pasar per Lembar Saham

Laba per Lembar Saham
 

3. Book Value Per Share (BVS) 

Book Value Per Share =  
Total Modal Sendiri – Saham Istimewa

Saham Biasa yang Beredar
 

4. Price to Book Value (PBV) 

Price to Book Value =  
Harga Pasar per Lembar Saham

Nilai Buku per Lembar Saham
 

5. Dividen Yield 

Dividen Yield =  
Dividen per Lembar Saham

Harga Pasar per Lembar Saham
 

6. Dividen Payout Ratio 

Dividen Payout Ratio =  
Dividen per Lembar Saham

Laba per Lembar Saham
 

 Sedangkan rasio nilai pasar menurut (Prihadi, 2012:265) rasio ini untuk 

mengetahui hubungan antara harga saham terhadap laba dan nilai buku saham. 

Rasio ini juga digunakan untuk indikasi investor dalam melihat masa lalu dan 

prospek di masa yang akan datang. 

 Rasio nilai pasar (Prihadi, 2012:265-268) terdiri dari: 

1. Laba Per Lembar Saham (Earning Per Share, EPS) merupakan angka laba per 

lembar saham untuk mengukur potensi maksimum yang mungkin diperoleh 

pemegang saham dalam pembagian laba. Dikatakan maksimum, karena yang 

dibagi biasanya adalah kurang dari EPS. Angka ini biasanya muncul di bawah 

laba bersih dan secara resmi diberitahukan perusahaan. Yang perlu diingat 

adalah bahwa angka ini hanya berlaku untuk saham biasa. Apabila ada saham 

preferen, maka jumlah laba bersih perlu disisihkan terlebih dahulu untuk 

dividen saham preferen. 

2. Dividen Per Lembar Saham (Dividend Per Share) dividen yang dibagi 

menunjukkan penerimaan kas bagi pemegang saham. Jumlah dividen dibagi 

akan ditentukan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Keputusan 

RUPS antara lain akan tergantung pada: 

- Anggaran dasar perusahaan  

- Perolehan laba 

- Dana tersedia 

- Tingkat investasi 

- Komitmen pendanaan dalam perusahaan. 

3. Harga Per Lembar Saham (Price Per Share) adalah harga pasar saham per 

lembar pada tanggal tertentu, misalnya 31 Desember 2011. Harga ini 

menunjukkan penilaian pasar (investor) terhadap harga saham pada tanggal 

tertentu yang dipengaruhi oleh berbagai macam hal. 

4. Nilai Buku Per Lembar Saham (Book Value Per Share) yang dimaksud dengan 

nilai buku disini adalah nilai total ekuitas yang tercantum di neraca. Secara 

pembukuan, nilai tersebutlah yang menjadi hak pemegang saham. Apabila nilai 

tersebut dibagi dengan jumlah saham beredar maka akan menjadi nilai buku 

per lembar saham. 

5. Dividend Payout Ratio, rasio ini menggambarkan tingkat persentase dari laba 

yang dibagi menjadi dividen. Dengan demikian dalam kondisi perusahaan 



 

 
 

tidak membagi dividen, maka rasio ini menjadi nol. Seperti dibahas 

sebelumnya, banyak faktor yang memengaruhi pembagian dividen. 

6. Price-Earning Ratio (PER) merupakan perbandingan antara harga pasar saham 

pada saat tertentu dengan laba per lembar saham. Rasio ini ingin melihat kaitan 

antara kinerja internal perusahaan berupa laba bersih dan bagaimana investor 

menilai saham perusahaan yang bersangkutan. PER satu perusahaan dapat 

dibandingkan dengan PER perusahaan lain. 

7. Price To Book Value yaitu tingginya rasio ini menunjukkan penilaian atau 

harapan investor terhadap perusahaan. Semakin tinggi rasio perusahaan 

dipandang semakin mempunyai prospek yang baik. Artinya pembeli mau 

megeluarkan uang ekstra, karena adanya harapan di waktu yang akan datang. 

Demikian pula sebaliknya.   

Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dan kajian pustaka, maka 

variabel-variabel yang akan diuji penulis dalam penelitian ini yaitu: Net Profit 

Margin, Return On Investment, Return On Equity, Earning Per Share dan Price to 

Book Value. 
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Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis bisa didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara 

logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan 

yang dapat diuji (Sekaran, 2009:135). Hubungan tersebut diperkirakan berdasarkan 

jaringan asosiasi yang ditetapkan dalam kerangka teoritis yang dirumuskan untuk 

studi penelitian. Dengan menguji hipotesis dan menegaskan perkiraan hubungan, 

diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. 

 

Pengaruh Net Profit Margin Terhadap Return Saham 

Net Profit Margin (NPM) mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba atau keuntungan, profitabilitas suatu perusahaan mewujudkan 

perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba 

tersebut (Astiti, Sinarwati dan Darmawan, 2014). Hasil dari penelitian (Astiti, 

Sinarwati dan Darmawan, 2014) menyimpulkan bahwa net profit margin 

berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hal ini dikarenakan semakin besar 

Net Profit Margin (NPM) maka semakin tinggi juga Return Saham yang dihasilkan 

dan sebaliknya apabila semakin kecil Net Profit Margin maka Return Saham yang 

dihasilkan juga semakin rendah.  

Net Profit Margin adalah rasio antara laba bersih setelah pajak dengan 

penjualan yang mengukur laba bersih yang dihasilkan dari setiap penjualan. 

Hubungan laba bersih dengan penjualan bersih sering digunakan untuk 

mengevaluasi efisiensi perusahaan dalam mengendalikan biaya dan beban yang 

berkaitan dengan penjualan, yaitu apabila suatu perusahaan menurunkan beban 

relatifnya terhadap penjualan, maka perusahaan akan memiliki lebih banyak dana 

untuk kegiatan-kegiatan usaha lainnya. Sehingga semakin efisien biaya yang 

dikeluarkan  maka semakin besar tingkat kembalian keuntungan bersih. Dengan 

semakin besar tingkat kembalian yang diperoleh perusahaan, maka kinerja 

perusahaan semakin membaik yang berdampak pada meningkatnya minat investor 

terhadap saham perusahaan. Dengan meningkatnya minat investor terhadap saham 

perusahaan, maka saham perusahaan di pasar modal cenderung meningkat sehingga 

return saham juga meningkat. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan 

hipotesis pertama sebagai berikut: 

H1=  Diduga net profit margin berpengaruh terhadap return saham. 

 

Pengaruh Return on Investment Terhadap Return Saham 
Return on Investment melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu 

memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan (Fahmi, 

2011). Hasil dari penelitian (Hermi dan Kurniawan, 2011) menyimpulkan bahwa 

ROI, ROE, NPM, EPS dan PBV berpengaruh secara simultan terhadap return 

saham. Return on Investment merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk 

mengukur laba perusahaan. ROI merupakan rasio antara laba sesudah pajak 

terhadap total asset.  

ROI yang semakin tinggi akan meningkatkan daya tarik investor untuk 

menanamkan dananya ke dalam perusahaan, sehingga harga saham relatif 

meningkat, demikian pula return saham akan meningkat. Dengan meningkatnya 

ROI maka kinerja saham semakin baik. Sehingga harga saham perusahaan akan 



 

 
 

meningkat. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan hipotesis kedua sebagai 

berikut: 

H2=  Diduga return on investment berpengaruh terhadap return saham 

Pengaruh Return on Equity Terhadap Return Saham 
Return on Equity (ROE) mengukur keberhasilan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bagi para pemegang saham (Mardiyanto, 2009) dalam 

(Sukarmiasih, Sinarwati dan Atmadja, 2015). Rasio ini memberikan ukuran tingkat 

hasil pengembalian atas investasi bagi pemegang saham. 

Hasil dari penelitian (Sukarmiasih, Sinarwati dan Atmadja, 2015) 

menyimpulkan bahwa secara simultan NPM, BEP, ROA, ROE, dan EVA 

Momentum berpengaruh positif terhadap return saham. Jika ROE naik maka 

pendapatan saham akan naik begitu juga sebaliknya. ROE yang semakin besar 

menandakan bahwa perusahaan semakin baik dalam mensejahterakan para 

pemegang saham prioritas yang bisa dihasilkan dari setiap lembar saham.  

Tingkat ROE yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bagi pemegang saham. Jika perusahaan dapat menghasilkan laba 

yang tinggi, maka permintaan saham akan meningkat dan selanjutnya akan 

berdampak pada meningkatnya harga saham perusahaan. Ketika harga saham 

semakin meningkat maka Return Saham juga akan meningkat. Dari penelitian 

tersebut dapat disimpulkan hipotesis ketiga sebagai berikut: 

H3=  Diduga return on equity berpengaruh terhadap return saham. 

 

Pengaruh Earning Per Share Terhadap Return Saham 
Earning Per Share (EPS) mengukur kemampuan manajemen dalam 

menciptakan nilai pasar yang melampaui pengeluaran investasi (Ang, 1997) dalam 

(Arista, 2012). Rasio ini merupakan pengukuran yang paling lengkap mengenai 

prestasi perusahaan dan berkaitan langsung dengan tujuan memaksimalkan nilai 

perusahaan dan kekayaan pemegang saham. Hasil dari penelitian (Hermi dan 

Kurniawan, 2011) menyimpulkan bahwa EPS berpengaruh signifikan terhadap 

return saham sementara ROI, ROE, NPM, EPS dan PBV berpengaruh secara 

simultan terhadap return saham.  

Earning Per Share yang semakin besar akan menunjukkan bahwa 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih setelah pajak semakin 

meningkat, dengan meningkatnya laba bersih setelah pajak yang dihasilkan oleh 

perusahaan maka total Return yang diterima oleh para pemegang saham juga 

semakin meningkat. Kenaikan earning per share berarti perusahaan sedang dalam 

tahap pertumbuhan atau kondisi keuangannya sedang mengalami peningkatan 

dalam penjualan dan laba, atau dengan kata lain semakin besar earning per share 

menandakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih 

setiap lembar saham. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan hipotesis keempat 

sebagai berikut: 

H= 4  Diduga earning per share berpengaruh terhadap return saham. 

 

Pengaruh Price to Book Value Terhadap Return Saham 
Price to Book Value (PBV) mengukur kinerja harga pasar saham terhadap 

nilai bukunya (Ang, 1997) dalam (Arista, 2012). Rasio ini dihitung dengan 



 

 
 

membandingkan harga pasar saham dengan nilai buku per lembar saham. Semakin 

tinggi rasio PBV, maka semakin tinggi pula perusahaan dinilai oleh investor. 

Apabila suatu perusahaan dinilai tinggi oleh investor, maka harga saham akan 

meningkat di pasar, yang pada akhirnya return saham tersebut akan meningkat 

(Arista, 2012). Perusahaan berkinerja baik salah satu indikatornya adalah memiliki 

nilai PBV, baik dengan besar nilai PBV diatas satu. Semakin tinggi nilai PBV maka 

semakin tinggi pula kinerja perusahaan (Asmi, 2014). Hasil dari penelitian (Arista, 

2012) menyimpulkan bahwa Price to Book Value (PBV) memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap return saham. 

Nilai PBV yang semakin tinggi maka harga suatu saham akan semakin 

meningkat dan diharapkan pula akan meningkatkan return perusahaan yang 

bersangkutan. Karena semakin tinggi nilai PBV menunjukkan semakin berhasil 

suatu perusahaan menciptakan nilai bagi untuk para pemegang saham. Semakin 

baik nilai perusahaan maka investor akan semakin tertarik untuk menginvestasikan 

dananya. Dengan begitu harga saham akan naik dan return saham juga ikut naik. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan hipotesis kelima sebagai berikut: 

H5=  Diduga price book value berpengaruh terhadap return saham. 

 

Pengaruh Net Profit Margin, Return on Investment, Return on Equity, Earning 

Per Share dan Price to Book Value terhadap Return Saham 

Berdasarkan penelitian sebelumnya menurut (Hermi dan Kurniawan, 2011) 

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ROI, ROE, NPM, EPS dan PBV 

berpengaruh secara simultan terhadap return saham. Hasil penelitian (Sukarmiasih, 

Sinarwati dan Atmadja, 2015) juga menunjukkan bahwa secara simultan NPM, 

BEP, ROA, ROE, dan EVA Momentum berpengaruh positif terhadap Return 

Saham. Hasil penelitian (Darmawan, Suwendra dan Susila, 2014) menunjukkan 

bahwa secara simultan ROI, EVA dan Likuiditas Saham berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Return Saham. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan 

hipotesis simultannya sebagai berikut: 

H6= Diduga NPM, ROI, ROE, EPS dan PBV secara simultan berpengaruh terhadap 

return saham. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 
Metode Penelitian 

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa 

angka-angka yang meliputi data-data yang ada didalam laporan keuangan. 

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder, yaitu data yang diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan  

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama periode 2011-2014. Data-data variabel tersebut diperoleh dari Bursa Efek 

Indonesia melalui situs resmi www.idx.co.id dan situs duniainvestasi.com.  

 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Variabel merupakan suatu pengukuran untuk mencapai hasil yang 

diinginkan serta untuk tujuan tertentu. 

Variabel Dependen (Y) 

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


 

 
 

Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan yaitu return 

saham. 

Adapun rumus return saham menurut (Jogiyanto, 2003) dalam (Ginting, 

2012) adalah: 

Return saham =  
𝑃𝑡 –𝑃𝑡 − 1

𝑃𝑡 −  1
 

Dimana:  Pt = Harga Saham periode t 

    Pt–1 = Harga Saham periode t-1 

 

Variabel Independen (X)  
Variabel independen yang menjadi penelitian penulis adalah Net Profit 

Margin, Return on Investment, Return on Equity, Earning Per Share dan Price to 

Book Value. 

Net Profit Margin (X1) 

Rasio Laba Bersih (Net Profit Margin) yaitu rasio laba bersih terhadap 

penjualan sangat penting artinya bagi pemilik. Bagi pemilik pada akhirnya adalah 

sangat penting untuk mengetahui berapakah laba yang menjadi haknya. Rasio ini 

mengukur hasil akhir dari seluruh kegiatan perusahaan. Selisih laba bersih dengan 

laba usaha dapat mencerminkan berapa beban yang ditanggung perusahaan untuk 

beban-beban non operasional (Prihadi, 2012:260). 

Net profit margin =  
Laba Bersih Setelah Pajak

Penjualan Bersih
 

 

Return On Investment (X2) 
Rasio Laba Atas Investasi (Return On Investment) tujuan perhitungan rasio 

ini adalah untuk mengetahui sampai seberapa jauh investasi yang digunakan dapat 

menghasilkan laba (Prihadi, 2012:260). 

ROI =  
Laba Bersih Setelah Pajak

Total Aset
 

 

Return On Equity (X3) 
Rasio Laba Atas Ekuitas menurut (Prihadi, 2012:261) bagi pemilik modal 

rasio ini lebih penting dari rasio laba bersih terhadap penjualan, yaitu untuk 

mengetahui sampai seberapa jauh hasil yang diperoleh dari penanaman modalnya. 

Oleh karena yang dibandingkan adalah laba bersih dengan ekuitas atau modal 

sendiri. Pengertian ekuitas adalah seluruh ekuitas yang tertanam di perusahaan, 

termasuk didalamnya saldo laba (laba ditahan). Dengan rasio tersebut, pemilik 

dapat membandingkan antara hasil di perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. 

ROE =  
Laba Bersih Setelah Pajak

Total Ekuitas
 

 

Earning Per Share (X4) 
Laba Per Lembar Saham (Prihadi, 2012:265), angka laba per lembar saham 

untuk mengukur potensi maksimum yang mungkin diperoleh pemegang saham 

dalam pembagian laba. Dikatakan maksimum, karena yang dibagi biasanya adalah 

kurang dari EPS. Angka ini biasanya muncul di bawah laba bersih dan secara resmi 

diberitahukan perusahaan. Yang perlu diingat adalah bahwa angka ini hanya 



 

 
 

berlaku untuk saham biasa. Apabila ada saham preferen, maka jumlah laba bersih 

perlu disisihkan terlebih dahulu untuk dividen saham preferen. 

EPS =
Laba Bersih Setelah Pajak

Jumlah Saham yang Beredar
  

 

Price to Book Value (X5) 
Price to Book Value (Prihadi, 2012:268), tingginya rasio ini menunjukkan 

penilaian atau harapan investor terhadap perusahaan. Semakin tinggi rasio 

perusahaan dipandang semakin mempunyai prospek yang baik. Artinya pembeli 

mau mengeluarkan uang ekstra, karena adanya harapan di waktu yang akan datang, 

Demikian pula sebaliknya.  

Price to Book Value =  
Harga Pasar per Lembar Saham

Nilai Buku per Lembar Saham
 

 

Metode Analisis 

Uji Asumsi Klasik 

Pegujian asumsi klasik yang dilakukan ada 4 (lima) yaitu: 

Uji Multikolonieritas 

Menurut (Ghozali, 2013:105-166) uji multikolonieritas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

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

variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang 

nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi adalah sebagai berikut: 

1. Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat 

tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak 

signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel 

independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0.90), maka hal 

ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Tidak adanya korelasi yang 

tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolonieritas. 

Multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau 

lebih variabel independen. 

3. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) 

variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel 

independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam 

pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen 

(terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Tolerance 

mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan 

oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama 

dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/ Tolerance). Nilai cutoff yang umum 

dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 

0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10.  

 

 

 



 

 
 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan 

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnyaa. Hal ini sering 

ditemukan pada data runtut waktu (time series) karena “gangguan” pada seseorang 

individu/ kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu/ 

kelompok yang sama pada periode berikutnya. 

Pada data crossection (silang waktu), masalah autokorelasi relatif jarang 

terjadi karena “gangguan” pada observasi yang berbeda berasal dari individu, 

kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi.  

Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang 

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka 

disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi 

Heteroskedastisitas. Kebanyakkan data crossection mengandung situasi 

heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai 

ukuran (kecil, sedang dan besar).  

Dasar analisis: 

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. 

3. Estimasi Y (variabel tak bebas) terhadap X (variabel bebas) untuk 

mendapatkan residu-residu (e). Residual model regresi harus memiliki varian 

konstan. 

 

Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 

bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. 

Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah 

sampel kecil.  

Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau 

tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. 

1. Analisis Grafik 

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan 

melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan 

distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian hanya dengan 



 

 
 

melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel 

yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal 

probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi 

normal. 

2. Analisis Statistik. 

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara 

visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab 

itu dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik.   

 

Persamaan Regresi Linear Berganda 

Dengan menggunakan software SPSS untuk memprediksi hubungan antara 

Net Profit Margin, Return on Investment, Return on Equity, Earning Per Share dan 

Price to Book Value terhadap Return Saham, yang diukur dengan rumus: 

Y =  a + β
1 

X1 + β
2

X2  + β
3

X3  + β
4

X4 + β
5

X5  + e 

Dimana: 

Y =  Return Saham 

a =  Konstanta 

X1 =  Net Profit Margin (NPM) 

X2 =  Return on Investment (ROI) 

X3 =  Return on Equity (ROE) 

X4 =  Earning Per Share (EPS) 

X5 =  Price to Book Value (PBV) 

β1 - β 5 =  Koefisien regresi 

e =  Error 

 

Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien Determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelakan variasi variabel dependen amat terbatas. 

Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk meemprediksi variasi variabel dependen. 

Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crossection) relatif rendah 

karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan. Sedangkan 

untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien 

determinasi yang tinggi (Ghozali, 2013:97).    

 

Uji Pengaruh Simultan (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

inependen atau bebas yang diimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen/ terikat. Hipotesis nol (Ho) yang hendak 

diuji adalah apakah emua parameter dalam model sama dengan nol, atau: 

Ho: b1 = b2 = b3 = b4 = b5 = 0, artinya apakah semua variabel indepeden nya 

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis 

alternatifnya (HA) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau: 

HA: b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ b5 ≠ 0, artinya semua variabel independen secara 



 

 
 

simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2013:98). 

 

Uji Parsial (Uji T) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/ indepeden secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Hipotesi nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter  (bi) 

sama dengan nol, atau: 

Ho: bi= 0, artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (HA) 

parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau: 

HA: bi ≠  0, artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel dependen (Ghozali, 2013:98-99). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Deskripsi Unit Analisis/Observasi 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Jumlah 

sampel dalam penelitian ini sebanyak 15 perusahaan dari 37 perusahaan. Kriteria 

penentuan sampel ini dapat dilihat pada tabel 4.1. 

 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran dari data 

penelitian yang dilihat dari jumlah sampel untuk menunjukkan nilai (N) yang 

digunakan dalam penelitian ini serta untuk menunjukkan nilai maksimum, nilai 

minimum, nilai rata-rata serta standar deviasi dari masing-masing variabel yang 

dimiliki perusahaan dan menjadi sampel. Penelitian ini hendak menguji pengaruh 

net profit margin, return on investment, return on equity, earning per share, dan 

price to book value terhadap return saham. Adapun hasil perhitungan statistik 

deskriptif dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 

Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

NPM 60 .004 .175 .0739 .03896 

ROI 60 .004 .214 .0891 .04570 

ROE 60 .006 .399 .1469 .06919 

EPS 60 2.585 2804.078 358.1865 629.66110 

PBV 60 .451 25.898 3.8285 4.02953 

RET 60 -.076 .071 .0020 .02310 

Valid N 

(listwise) 
60 

    

Sumber: Hasil Output SPSS 20 

 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa N sebanyak 60. Variabel NPM 

sebagai variabel dependen selama periode pengamatan 2011-2014 mempunyai nilai 



 

 
 

rata-rata (mean) sebesar 0,0739 dengan standar deviasi sebesar 0,03896. Hasil 

tersebut menunjukkan nilai rata-rata (mean) lebih besar dibandingkan dengan 

standar deviasi, sehingga data variabel NPM selama periode pengamatan 2011-

2014 dapat dikatakan baik. Adapun nilai terendah sebesar 0,004 dan nilai tertinggi 

0,175. 

 Untuk variabel ROI mempunyai nilai rata-rata (mean) sebesar 0,0891 

dengan standar deviasi 0,04570. Hasil tersebut menunjukkan nilai rata-rata (mean) 

lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi, sehingga data variabel ROI 

selama periode pengamatan 2011-2014 dapat dikatakan baik dan nilai terendah 

sebesar 0,004 dan nilai tertinggi 0,214.  

 Untuk variabel ROE mempunyai nilai rata-rata (mean) sebesar 0,1469 

dengan standar deviasi 0,06919. Hasil tersebut menunjukkan nilai rata-rata (mean) 

lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi, sehingga data variabel ROE 

selama periode pengamatan 2011-2014 dapat dikatakan baik dan untuk nilai 

terendah sebesar 0,006 dan nilai tertinggi sebesar 0,399. 

 Untuk variabel EPS mempunyai nilai rata-rata (mean) sebesar 358,1865 

dengan standar deviasi 629,66110. Hasil tersebut menunjukkan nilai rata-rata 

(mean) lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi, sehingga data variabel 

EPS selama periode pengamatan 2011-2014 dapat dikatakan kurang baik dan untuk 

nilai terendah sebesar 2,585 dan nilai tertinggi sebesar 2804,078.  

 Untuk variabel PBV mempunyai nilai rata-rata (mean) sebesar 3,8285 

dengan standar deviasi sebesar 4,02953. Hasil tersebut menunjukkan nilai rata-rata 

(mean) lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi, sehingga data variabel 

PBV selama periode pengamatan 2011-2014 dapat dikatakan kurang baik dan untuk 

nilai terendah sebesar 0,451dan nilai tertinggi sebesar 25,898. 

 Untuk variabel Return Saham mempunyai nilai rata-rata (mean) sebesar 

0,0020 dengan standar deviasi sebesar 0,02310. Hasil tersebut menunjukkan nilai 

rata-rata (mean) lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi, sehingga data 

variabel Return Saham selama periode pengamatan 2011-2014 dapat dikatakan 

kurang baik dan untuk nilai terendah sebesar -0,076 dan nilai tertinggi sebesar 

0,071. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

perlu dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu yang meliputi Uji 

Multikolonieritas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Normalitas 

yang dilakukan sebagai berikut: 

 

Hasil Uji Multikolonieritas 

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

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

baik tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2013:105). Untuk 

mengetahui ada tidaknya multikolonieritas, dasar analisis yang digunakan dengan 

melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Batas nilai yang umum 

dipakai adalah nilai tolerance 10% atau sama dengan nilai VIF > 10, artinya nilai 



 

 
 

tolerance tidak lebih kurang dari 10% dan nilai VIF tidak lebih dari 10 (Ghozali, 

2013).  

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -.014 .007  -2.179 .034   

NPM .113 .168 .191 .673 .504 .165 6.045 

ROI .007 .161 .014 .044 .965 .132 7.589 

ROE -.017 .081 -.051 -.209 .836 .225 4.452 

EPS .000 .000 .394 3.279 .002 .922 1.084 

PBV .001 .001 .213 1.310 .196 .505 1.980 

a. Dependent Variable: ret 

Sumber: Hasil Output SPSS 20 

 Hasil uji multikolonieritas pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai 

tolerance dari kelima variabel independen berada diatas 0,10 dan VIF kurang dari 

10. Dimana nilai VIF untuk masing-masing variabel independen yaitu 6,045 untuk 

NPM, 7,589 untuk ROI, 4,452 untuk ROE, 1,084 untuk EPS dan 1,980 untuk PBV. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut tidak 

terdapat hubungan multikolonieritas, maka model regresi yang ada layak untuk 

digunakan.  

 

Hasil Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2013:110-111). Untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya autokorelasi dapat menggunakan cara Uji Durbin Watson (Uji DW), 

yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel Hasil Uji Durbin Watson 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .531a .282 .216 .02045 1.857 

a. Predictors: (Constant), pbv, eps, npm, roe, roi 

b. Dependent Variable: ret 

Sumber: Hasil Output SPSS 20 
 

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel diatas menunjukkan bahwa 

nilai Durbin Watson sebesar 1,857 dengan jumlah observasi (n) sebanyak 60 

sampel, jumlah variabel independen (k) sebanyak 6 sehingga nilai dL yaitu 1,408 

dan nilai dU yaitu 1,767. Oleh karena nilai Durbin Watson 1,857 lebih besar dari 

batas atas dU yaitu 1,767 dan diantara (4 – dU) yaitu 2,233 dan nilai Durbin Watson 



 

 
 

lebih kecil dari nilai (4 – dU) sehingga nilai tersebut memenuhi syarat Durbin 

Watson dan dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan cara uji 

spearman.  

Tabel Hasil Uji Spearman 

Correlations 

 Npm roi Roe eps Pbv abs 

Spearman's 

rho 

Npm 

Correlation 

Coefficient 
1.000 .894** .828** .414** .672** .115 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .001 .000 .380 

N 60 60 60 60 60 60 

Roi 

Correlation 

Coefficient 
.894** 1.000 .853** .411** .678** .082 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .001 .000 .535 

N 60 60 60 60 60 60 

Roe 

Correlation 

Coefficient 
.828** .853** 1.000 .436** .809** .030 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000 .822 

N 60 60 60 60 60 60 

Eps 

Correlation 

Coefficient 
.414** .411** .436** 1.000 .278* -.008 

Sig. (2-tailed) .001 .001 .000 . .032 .951 

N 60 60 60 60 60 60 

Pbv 

Correlation 

Coefficient 
.672** .678** .809** .278* 1.000 .044 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .032 . .738 

N 60 60 60 60 60 60 

Abs 

Correlation 

Coefficient 
.115 .082 .030 -.008 .044 1.000 

Sig. (2-tailed) .380 .535 .822 .951 .738 . 

N 60 60 60 60 60 60 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Sumber: Hasil Output SPSS 20 

Berdasarkan tabel 4.5 didapatkan hasil uji heteroskedastisitas bahwa nilai 

sig. (2-tailed) untuk NPM sebesar 0,380, nilai sig. (2-tailed) untuk ROI sebesar 

0,535, nilai sig. (2-tailed) untuk ROE sebesar 0,822, nilai sig. (2-tailed) untuk EPS 

sebesar 0,951 dan nilai sig. (2-tailed) untuk PBV sebesar 0,738. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa di penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas dan layak 

dipakai karena nilai sig. (2-tailed) untuk seluruh variabel independen di atas 0,05.  



 

 
 

Adapun cara lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

yaitu dengan melihat pola tertentu pada grafik Scatter Plot antara nilai prediksi 

variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID (Ghozali, 

2013:139). 

 

Gambar Scatterplot Uji Heteroskedastisitas 

 
Sumber: Hasil Output SPSS 20 

 Berdasarkan gambar 4.1 diatas menunjukkan bahwa pada hasil pengujian 

grafik scatterplot terlihat bahwa data tersebut tidak terlihat pola yang jelas sehingga 

terlihat titik-titik menyebar secara acak baik di atas ataupun di bawah angka nol 

pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada 

model regresi sehingga model regresi ini layak untuk dipakai.  

Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013:160). 

Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak 

yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. 

A. Analisis Grafik 

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan 

melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan 

distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun hanya melihat histogram dapat 

menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal 

adalah dengan melihat nomal probability plot yang membandingkan distribusi 

kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus 

diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika 

distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 



 

 
 

Gambar Histogram Uji Normalitas 

 
Sumber: Hasil Output SPSS 20 

 

 

Gambar Grafik Normal Probability Plot 

 

 
Sumber: Hasil Output SPSS 20 

 

 Berdasarkan pada hasil pengujian dengan menggunakan analisis grafik 

histogram dan probability plot menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hal 

ini dikarenakan grafik histogram berbentuk simetris dan tidak menceng ke kiri atau 



 

 
 

ke kanan dan pada probability plot titik-titik menyebar berhimpit di sekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga menunjukkan bahwa residual 

berdistribusi normal. 

 

B. Analisis Statistik 

Uji normalitas dengan analisis statistik dilakukan dengan tes kolmogorov-

smirnov. Hasil uji kolmogorov-smirnov dapat dilihat pada tabel 4.6. 

 

Tabel Uji Kolmogorov-smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 60 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 

Std. Deviation .01956666 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .114 

Positive .112 

Negative -.114 

Kolmogorov-Smirnov Z .882 

Asymp. Sig. (2-tailed) .418 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Hasil Output SPSS 20 

 Hasil uji normalitas pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai kolmogorov-

smirnov sebesar 0,882 dan nilai signifikan sebesar 0,418 dan nilainya berada diatas 

0,05 (karena Sig. > 0,05). Jadi Ho tidak dapat ditolak, sehingga dengan kata lain 

residual berdistribusi normal. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 

model regresi telah lolos uji normalitas dan layak dipakai dalam penelitian ini 

karena memenuhi asumsi normalitas. 

 

Uji Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi berganda adalah suatu metode statistik umum yang 

digunakan untuk meneliti hubungan antara sebuah variabel dependen dengan 

beberapa variabel independen. Pada penelitian ini analisis regresi berganda 

digunakan untuk menguji pengaruh Net Profit Margin (NPM), Return on 

Investment (ROI), Return on Equity (ROE), Earning per Share (EPS) dan Price to 

Value (PBV) terhadap Return Saham. 

Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel hasil uji coefficients berdasarkan 

output SPSS v.20 terhadap variabel independen yaitu NPM, ROI, ROE, EPS dan 

PBV terhadap Return Saham ditunjukkan pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabel Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.014 .007  -2.179 .034 

NPM .113 .168 .191 .673 .504 

ROI .007 .161 .014 .044 .965 

ROE -.017 .081 -.051 -.209 .836 

EPS .000 .000 .394 3.279 .002 

PBV .001 .001 .213 1.310 .196 

a. Dependent Variable: ret 

Sumber: Hasil Output SPSS 20 

 Pada tabel coefficients diatas yang dibaca adalah nilai dalam kolom B, baris 

pertama menunjukkan konstanta (a) dan baris selanjutnya menunjukkan konstanta 

variabel independen. Berdasarkan tabel diatas maka model regresi yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

RET= -0,014+0,113NPM+0,007ROI-0,017ROE+0,000EPS+0,001PBV+e 

 

 Dari persamaan model regresi linear tersebut, dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Konstanta (a) 

Nilai konstan sebesar -0,014 menunjukkan bahwa apabila pada variabel 

NPM, ROI, ROE, EPS dan PBV diasumsikan konstan maka nilai Return 

Saham sebesar -0,014. 

2. Koefisien variabel NPM 

Besarnya nilai koefisien regresi sebesar 0,113 nilai NPM menunjukkan 

tidak adanya pengaruh antara variabel Return Saham dengan variabel NPM 

yang artinya jika nilai NPM naik sebesar 1% maka nilai Return Saham akan 

naik sebesar 0,113%. Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. 

3. Koefisien variabel ROI 

Besarnya nilai koefisien regresi sebesar 0,007 nilai ROI menunjukkan tidak 

adanya pengaruh antara variabel Return Saham dengan variabel ROI yang 

artinya jika nilai ROI naik sebesar 1% maka nilai Return Saham akan naik 

sebesar 0,007%. Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. 

4. Koefisien variabel ROE 

Besarnya nilai koefisien regresi sebesar -0,017 nilai ROE menunjukkan 

tidak adanya pengaruh antara variabel Return Saham dengan variabel ROE, 

artinya jika nilai ROE naik sebesar 1% maka nilai Return Saham akan turun 

sebesar 0,017%. Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. 

5. Koefisien variabel EPS 

Besarnya nilai koefisien regresi sebesar 0,000 nilai EPS menunjukkan 

adanya pengaruh antara variabel Return Saham dengan variabel EPS, 

artinya jika nilai EPS naik sebesar 1% maka nilai Retun Saham akan naik 

sebesar 0,000%. Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. 



 

 
 

6. Koefisien variabel PBV 

Besarnya nilai koefisien regresi sebesar 0,001 nilai PBV menunjukkan tidak 

adanya pengaruh antara variabel Return Saham dengan variabel EPS, 

artinya jika nilai EPS naik sebesar 1% maka nilai Return Saham akan naik 

sebesar 0,001%. Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.   

Pengujiaan Hipotesis 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel bebas. Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas 

dan sebaliknya. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variai 

variabel terikat (Ghozali, 2013). 

Tabel Hasil Uji Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .531a .282 .216 .02045 1.857 

a. Predictors: (Constant), pbv, eps, npm, roe, roi 

b. Dependent Variable: ret 

Sumber: Hasil Output SPSS 20 

 Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Adjusted R Square diketahui bahwa 

persentase sumbangan pengaruh variabel NPM, ROI, ROE, EPS dan PBV terhadap 

variabel Return Saham mempengaruhi sebesar 0,216 atau sebesar 21,6% sehingga 

variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan 

sebesar 21,6% variasi variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 78,4% dapat 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

Uji Signifikan Individual (Uji t) 

Hasil perhitungan pada koefisien regresi, menunjukkan seberapa jauh 

(tingkat pengaruh) yang ditimbulkan oleh masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen. Berikut hasil perhitungannya: 

Tabel Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.014 .007  -2.179 .034 

NPM .113 .168 .191 .673 .504 

ROI .007 .161 .014 .044 .965 

ROE -.017 .081 -.051 -.209 .836 

EPS .000 .000 .394 3.279 .002 

PBV .001 .001 .213 1.310 .196 

a. Dependent Variable: ret 



 

 
 

Pengujian Hipotesis Pertama 

Perumusan hipotesis petama pada penelitian ini adalah: 

Ho1 : NPM berpengaruh terhadap Return Saham pada perusahaan  

manufaktur sektor industri barang konsumsi di BEI periode 2011-

2014. 

Ha1  :  NPM tidak berpengaruh terhadap Return Saham pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi di BEI periode 2011-

2014. 

Selanjutnya pengambilan keputusan dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai NPM (nilai Sig.) dengan besarnya nilai alpha (α) yaitu 0,05 

atau perbandingan antara nilai t hitung dengan t tabel. 

Keputusan diambil sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 

A. Ho1 diterima apabila NPM > 0,05 atau nilai t hitung <  t tabel dan Ha1 

ditolak. 

B. Ho1 ditolak apabila NPM < 0,05 atau nilai t hitung > t tabel dan Ha1 

diterima. 

Berdasarkan hasil regresi yang terlihat pada tabel 4.9 bahwa nilai NPM dari 

hasil perhitungan uji parsial (uji t) diperoleh nilai t hitung sebesar 0,673 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,504 serta t tabel sebesar 2,004. Karena nilai 

signifikansi > 0,05 dan nilai t hitung < t tabel maka dapat disimpulkan bahwa NPM 

tidak berpengaruh secara parsial terhadap Return Saham. Sehingga hipotesis yang 

diajukan yaitu Ho1 diterima dan Ha1 ditolak maka NPM tidak berpengaruh 

terhadap Return Saham pada perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi di BEI periode 2011-2014. 

 

Pengujian Hipotesis Kedua 

Perumusan hipotesis kedua pada penelitian ini adalah: 

Ho2 : ROI berpengaruh terhadap Return Saham pada perusahaan  manufaktur 

sektor industri barang konsumsi di BEI periode 2011-2014. 

Ha2  :  ROI tidak berpengaruh terhadap Return Saham pada perusahaan manufaktur 

sektor industri barang konsumsi di BEI periode 2011-2014. 

 Selanjutnya pengambilan keputusan dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai ROI (nilai Sig.) dengan besarnya nilai alpha (α) yaitu 0,05 

atau perbandingan antara nilai t hitung dengan t tabel. 

Keputusan diambil sesuai dengan kriteria sebagi berikut: 

A. Ho2 diterima apabila ROI > 0,05 atau nilai t hitung <  t tabel dan Ha2 

ditolak. 

B. Ho2 ditolak apabila ROI < 0,05 atau nilai t hitung > t tabel dan Ha2 diterima. 

Berdasarkan hasil regresi yang terlihat pada tabel 4.9 menunjukkan hasil 

perhitungan uji parsial ROI diperoleh nilai t hitung sebesar 0,044 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,965 serta t tabel sebesar 2,004. Karena nilai signifikansi > 

0,05 dan nilai t hitung < t tabel maka dapat disimpulkan bahwa ROI tidak 

berpengaruh secara parsial terhadap Return Saham. Sehingga hipotesis yang 

diajukan yaitu Ho2 diterima dan Ha2 ditolak maka ROI tidak berpengaruh 

terhadap Return Saham pada perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi di BEI periode 2011-2014. 



 

 
 

Pengujian Hipotesis Ketiga 

Perumusan hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah: 

Ho3 : ROE berpengaruh terhadap Return Saham pada perusahaan  manufaktur 

sektor industri barang konsumsi di BEI periode 2011-2014. 

Ha3  :  ROE tidak berpengaruh terhadap Return Saham pada perusahaan manufaktur 

sektor industri barang konsumsi di BEI periode 2011-2014. 

Selanjutnya pengambilan keputusan dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai ROE (nilai Sig.) dengan besarnya nilai alpha (α) yaitu 0,05 

atau perbandingan antara nilai t hitung dengan t tabel. 

Keputusan diambil sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 

A. Ho3 diterima apabila ROE > 0,05 atau nilai t hitung <  t tabel dan Ha3 

ditolak. 

B. Ho3 ditolak apabila ROE < 0,05 atau nilai t hitung > t tabel dan Ha3 

diterima. 

Berdasarkan hasil regresi yang terlihat pada tabel 4.9 hasil perhitungan uji 

parsial ROE diperoleh nilai t hitung sebesar -0,209 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,836 serta t tabel sebesar 2,004. Karena nilai signifikan > 0,05 dan nilai t 

hitung < t tabel maka dapat disimpulkan bahwa ROE tidak berpengaruh secara 

parsial terhadap Return Saham. Sehingga hipotesis yang diajukan yaitu Ho3 

diterima dan Ha3 ditolak maka ROE tidak berpengaruh terhadap Return Saham 

\pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di BEI periode 2011-

2014. 

Pengujian Hipotesis Keempat 

Perumusan hipotesis keempat pada penelitian ini adalah: 

Ho4 : EPS berpengaruh terhadap Return Saham pada perusahaan  manufaktur 

sektor industri barang konsumsi di BEI periode 2011-2014. 

Ha4  :  EPS tidak berpengaruh terhadap Return Saham pada perusahaan manufaktur 

sektor industri barang konsumsi di BEI periode 2011-2014. 

Selanjutnya pengambilan keputusan dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai EPS (nilai Sig.) dengan besarnya nilai alpha (α) yaitu 0,05 

atau perbandingan antara nilai t hitung dengan t tabel. 

Keputusan diambil sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 

A. Ho4 diterima apabila EPS > 0,05 atau nilai t hitung <  t tabel dan Ha4 

ditolak. 

B. Ho4 ditolak apabila EPS < 0,05 atau nilai t hitung > t tabel dan Ha4 diterima. 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.9 hasil perhitungan uji parsial EPS 

diperoleh dari nilai t hitung sebesar 3,279 dengan tingkat signifikan sebesar 0,002 

serta t tabel sebesar 2,004. Karena nilai signifikan < 0,05 dan nilai t hitung > t tabel 

maka dapat disimpulkan bahwa EPS berpengaruh secara parsial terhadap Return 

Saham. Sehingga hipotesis keempat yaitu Ho ditolak dan Ha diterima, maka EPS 

berpengaruh terhadap Return Saham pada perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi di BEI periode 2011-2014. 

 

Pengujian hipotesis kelima 

Perumusan hipotesis kelima pada penelitian ini adalah: 



 

 
 

Ho5 : PBV berpengaruh terhadap Return Saham pada perusahaan  manufaktur 

sektor industri barang konsumsi di BEI periode 2011-2014. 

Ha5  :  PBV tidak berpengaruh terhadap Return Saham pada perusahaan manufaktur 

sektor industri barang konsumsi di BEI periode 2011-2014. 

Selanjutnya pengambilan keputuan dilakukan dengan cara membandingkan 

nilai PBV (nilai Sig.) dengan besarnya nilai alpha (α) yaitu 0,05 atau perbandingan 

antara nilai t hitung dengan t tabel. 

Keputusan diambil sesuai dengan kriteria sebagai berikut:  

A. Ho5 diterima apabila PBV > 0,05 atau nilai t hitung <  t tabel dan Ha5 

ditolak. 

B. Ho5 ditolak apabila PBV < 0,05 atau nilai t hitung > t tabel dan Ha5 

diterima. 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.9 hasil perhitungan uji parsial PBV 

diperoleh dari nilai t hitung sebesar 1,310 dengan tingkat signifikan sebesar 0,196 

serta t tabel sebesar 2,004. Karena nilai signifikan > 0,05 dan nilai t hitung < t tabel 

maka dapat disimpulkan bahwa PBV tidak berpengaruh secara parsial terhadap 

Return Saham. Sehingga hipotesis kelima yaitu Ho diterima dan Ha ditolak, maka 

PBV tidak berpengaruh terhadap Return Saham pada perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi di BEI periode 2011-2014. 

Uji Simultan (Uji F) 

Hasil uji regresi menunjukkan output anova sebagaimana terlihat dalam 

tabel berikut: 

Tabel Hasil Uji Simultan (Uji F) 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .009 5 .002 4.248 .002b 

Residual .023 54 .000   

Total .031 59    

a. Dependent Variable: ret 

b. Predictors: (Constant), pbv, eps, npm, roe, roi 

Sumber: Hasil Output SPSS 20 

Berdasarkan hasil uji anova, pengujian hipotesis dengan menggunakan uji 

simultan (F), nilai F hitung diperoleh sebesar 4,248 dengan signifikansi 0,002 serta 

f tabel sebesar 2,54 dimana nilai Sig. < 0,05 dan nilai f hitung > f tabel (4,248 > 

2,54) maka dapat diketahui bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang menyatakan 

variabel Net Profit Margin, Return On Investment, Return On Equity, Earning Per 

Share, Price to Book Value secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap 

Return Saham pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di BEI 

periode 2011-2014.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pengaruh Net Profit Margin terhadap Return Saham 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel Net Profit Margin (H1) 

menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap Return Saham dengan nilai 



 

 
 

signifikan sebesar 0,504. Nilai signifikan yang lebih besar dari nilai alpha (α) yaitu 

0,05 (0,504 > 0,05) maka variabel NPM tidak terjadi pengaruh yang signifikan 

terhadap Return Saham Ho1 diterima dan Ha1 ditolak.  

Hasil pengujian hipotesis ini sesuai dengan hasil penelitian Sukarmiasih, 

Sinarwati dan Atmadja (2015) yang menggunakan EVA Momentum, NPM, BEP, 

ROA dan ROE sebagai variabel penelitian menyatakan Net Profit Margin tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap Return Saham. 

Variabel NPM dapat dihitung menggunakan rumus laba bersih dibagi 

dengan penjualan bersih. Variabel ini juga bisa menunjukkan kestabilan suatu 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualannya. Dengan 

melihat perolehan laba bersih sebuah perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya kita 

dapat menghadapi persaingan perusahaan dengan perusahaan lain sehingga bisa 

mengatur strategi penetapan harga selanjutnya. 

Variabel NPM dapat dijadikan informasi untuk mengukur tingkat 

pengembalian saham atau return yang diperoleh pada perusahaan manufaktur. 

Semakin kecil Net Profit Margin maka Return Saham yang dihasilkan juga semakin 

rendah sehingga semakin rendah pula tingkat pengembalian keuntungan bersih. 

Dengan semakin kecil tingkat kembalian yang diperoleh perusahaan, maka kinerja 

perusahaan semakin menurun yang berdampak pada berkurangnya minat investor 

terhadap saham perusahaan. Dengan berkurangnya minat investor terhadap saham 

perusahaan, maka saham perusahaan di pasar modal mengalami penurunan 

sehingga return saham yang diperoleh juga menurun.  

 

Pengaruh Return on Investment terhadap Return Saham  

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel Return on Investment 

(H2) menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap Return Saham dengan nilai 

signifikan sebesar 0,965. Nilai signifikan yang lebih besar dari nilai alpha (α) yaitu 

0,05 (0,965 > 0,05) maka variabel ROI tidak terjadi pengaruh yang signifikan 

terhadap Return Saham Ho2 diterima dan Ha2 ditolak.  

Dalam penelitian ini tidak adanya pengaruh signifikan antara Return on 

Investment terhadap Return Saham sehingga hasil pengujian hipotesis ini sesuai 

dengan hasil penelitian Darmawan, Suwendra dan Susila (2014) yang 

menggunakan ROI, EVA dan likuiditas saham sebagai variabel penelitian 

menyatakan variabel Return on Investment tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Return Saham. Variabel ROI dapat dihitung menggunakan  

rumus pembagian antara laba bersih dengan total aset. 

Variabel Return on Investments merupakan salah satu rasio yang digunakan 

untuk mengukur tingkat pengembalian keuntungan atau return yang diinvestasikan 

sesuai dengan yang diharapkan. ROI yang semakin rendah akan menurunkan daya 

tarik investor, sehingga return saham yang diperoleh juga akan menurun. Dengan 

menurunnya ROI maka kinerja perusahaan semakin kurang baik sehingga akan 

berdampak pada menurunnya investasi dalam perusahaan dan harga saham 

perusahaan ikut mengalami penurunan.  

 

 

 



 

 
 

Pengaruh Return on Equity terhadap Return Saham 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel Return on Equity (H3) 

menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap Return Saham dengan nilai 

signifikan sebesar 0,836.  Nilai signifikan yang lebih besar dari nilai alpha (α) yaitu 

0,05 (0,836 > 0,05) maka variabel ROE tidak terjadi pengaruh yang signifikan 

terhadap Return Saham Ho3 diterima Ha3 ditolak.  

Dalam penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan antara 

variabel Return on Equity terhadap Return Saham. Penelitian ini sejalan dengan 

hasil penelitian Ginting (2012) yang menggunakan arus kas operasi, arus kas 

investasi, arus kas pendanaan, ROA, ROE dan NPM sebagai variabel penelitian 

menunjukkan variabel Return on Equity tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap  Return Saham.  

Variabel ROE dapat dihitung menggunakan rumus pembagiaan antara laba 

bersih dan total  ekuitas.  ROE bisa digunakan untuk mengukur seberapa besar laba 

bersih yang diperoleh dari setiap dana yang tertanam dalam total ekuitas. 

Jika nilai ROE turun maka pendapatan saham akan turun begitu juga 

sebaliknya. Tingkat ROE yang semakin rendah menandakan bahwa perusahaan 

kurang baik dalam mensejahterakan para pemegang saham dan menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham juga 

menurun. Jika perusahaan menghasilkan laba yang rendah, maka permintaan saham 

akan menurun dan selanjutnya akan berdampak pada menurunnya harga saham 

perusahaan. Ketika harga saham semakin menurun maka Return Saham juga akan 

mengalami penurunan. 

 

Pengaruh Earning Per Share terhadap Return Saham 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel Earning Per Share (H4) 

menunjukkan hasil berpengaruh signifikan terhadap Return Saham dengan nilai 

signifikan sebesar 0,002. Nilai signifikan yang lebih kecil dari nilai alpha (α) yaitu 

(0,002 < 0,05) maka variabel EPS mengalami pengaruh yang signifikan terhadap 

Return Saham Ho4 ditolak Ha4 diterima. Variabel EPS dapat  dihitung dengan 

rumus pembagian antara laba bersih dengan jumlah saham yang beredar.  

Hasil penelitian ini menunjukkan Earning Per Share berpengaruh 

signifikan terhadap Return Saham. Maka penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian Hermi dan Kurniawan (2011) yang menunjukkan Earning Per Share 

berpengaruh terhadap Return Saham.  

Hal ini dikarenakan Earning Per Share yang semakin besar akan 

menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih 

setelah pajak semakin meningkat, dengan meningkatnya laba bersih setelah pajak 

yang dihasilkan oleh perusahaan maka total Return yang diterima oleh para 

pemegang saham juga semakin meningkat. Kenaikan earning per share berarti 

perusahaan sedang dalam tahap pertumbuhan atau kondisi keuangannya sedang 

mengalami peningkatan dalam penjualan dan laba, atau dengan kata lain semakin 

besar earning per share menandakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan bersih setiap lembar saham.  

EPS yang semakin tinggi akan menunjukkan bahwa kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih setelah pajak semakin meningkat, 



 

 
 

sehingga dengan meningkatnya laba bersih setelah pajak yang dihasilkan oleh 

perusahaan maka total Return yang diterima oleh para pemegang saham juga 

semakin meningkat. Jadi variabel EPS dapat dijadikan pertimbangan sebelum 

melakukan investasi karena sehingga perusahaan dapat merencanakan strategi agar 

memperoleh keuntungan dari setiap lembar saham yang dimilikinya. 

 

Pengaruh Price to Book Value terhadap Return Saham 
Berdasarkan hasil pengujian parsial, variabel Price to Book Value (H5) 

menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap Return Saham dengan nilai 

signifikan sebesar 0,196. Nilai signifikan yang lebih besar dari nilai alpha (α) yaitu 

0,05 (0,196 > 0,05) maka variabel  PBV tidak terjadi pengaruh yang signifikan 

terhadap Return Saham Ho5 diterima Ha5 ditolak. Variabel PBV dapat dihitung 

dengan membaagi antara harga pasar per lembar saham dengan nilai buku per 

lembar saham. 

Tidak adanya pengaruh antara variabel PBV terhadap return saham 

menunjukkan bahwa variabel ini tidak dapat mempengaruhi keputusan investor 

dalam membuat keputusan investasi. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan Price to 

Book Value tidak berpengaruh terhadap Return Saham dan konsisten dengan 

penelitian Najmiyah, Sujana dan Sinarwati (2014) yang mengatakan bahwa PBV 

tidak mempunyai pengaruh terhadap Return Saham.  

Ini terjadi disebabkan takutnya investor membeli saham dengan harga yang 

rendah yang nantinya berakibat harga saham di masa yang akan datang akan 

semakin menurun, sehingga dapat mempengaruhi tingkat pengembalian atau return 

perusahaan. Semakin rendah nilai PBV yang dihasilkan maka akan membuat 

menurunnya kinerja perusahaan dalam memperoleh keuntungan. 

Nilai PBV yang semakin rendah maka harga suatu saham juga akan semakin 

rendah dan menurunkan return perusahaan. Karena semakin rendah nilai PBV 

menunjukkan kurang berhasilnya suatu perusahaan menciptakan nilai bagi untuk 

para pemegang saham. Semakin kecil nilai perusahaan maka harga saham akan 

turun dan return saham juga ikut mengalami penurunan, sehingga PBV dianggap 

perusahaan kurang memiliki prospek yang baik.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris terkait relevansi 

nilai yang terjadi di perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2014. Berdasarkan hasil 

analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, maka didapat 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel Net Profit Margin (NPM) secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap Return Saham pada perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi di BEI periode 2011-2014 sehingga hipotesis yang diajukan 

ditolak. 

2. Variabel Return on Investment (ROI) secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap Return Saham pada perusahaan manufaktur sektor industri barang 



 

 
 

konsumsi di BEI periode 2011-2014 sehingga hipotesis yang diajukan 

ditolak. 

3. Variabel Return on Equity (ROE) secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

Return Saham pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 

di BEI periode 2011-2014 sehingga hipotesis yang diajukan ditolak. 

4. Variabel Earning Per Share (EPS) secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Return Saham pada perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi di BEI periode 2011-2014 sehingga hipotesis yang diajukan 

diterima. 

5. Variabel Price to Book Value (PBV) secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap Return Saham pada perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi di BEI periode 2011-2014 sehingga hipotesis yang diajukan 

ditolak. 

6. Dari hasil penelitian menunjukkan variabel Net Profit Margin (NPM), 

Return on Investment (ROI), Return on Equity (ROE), Earning Per Share 

(EPS) dan Price to Book Value (PBV) secara simultan atau secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap Return Saham pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi di BEI periode 2011-2014. 

 

Saran 

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan yang membatasi 

ruang lingkup penelitian. Jangka waktu penelitian yang diteliti dibatasi untuk 

periode 2011-2014. Penelitian ini juga belum mempertimbangkan faktor-faktor lain 

yang diduga ikut mempengaruhi Return Saham. 

Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Rasio EPS dapat dijadikan informasi yang bermanfaat untuk investor 

memperoleh keuntungan dari setiap lembar saham yang diperdagangkan di 

pasar modal. 

2. Hendaknya jangka waktu penelitian diperpanjang agar bisa meneliti 

hubungan rasio-rasio keuangan terhadap Return Saham secara lebih akurat. 

3. Menambah jumlah variabel bebas yang dapat mempengaruhi Return Saham. 

Hal ini dikarenakan variabel bebas dalam penelitian ini tidak semuanya 

dapat mempengaruhi Return Saham secara signifikan . Variabel yang dapat 

digunakan nantinya antara lain Economic Value Added, Inflasi, Suku Bunga 

Deposito, Risiko Sistematis dan variabel lain yang dapat mempengaruhi 

Return Saham. 

4. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk mengambil populasi penelitian 

selain perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia seperti 

LQ-45 atau perusahaan perbankan umum yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 
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