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ABSTRAK 
ANA ACHIRIYANTININGSIH (090462201-026). Pengaruh Debt to Equity Ratio 
(DER), Price Earning Ratio (PER), Net Profit Margin (NPM) dan Book 
Value Per Share (BVPS) Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur Sub 
Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
periode 2008-2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
debt to equity ratio, price earning ratio, net profit margin, dan book 
value per share terhadap harga saham baik secara parsial dan simultan 
pada perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsi yang terdaftar 
di BEI periode 2008-2012. Jumlah populasi dalam penelitian berjumlah 
35 perusahaan dan setelah dilakukan pemilihan sampel dengan tehnik 
purposive sampling diperoleh 18 perusahaan yang akan digunakan sebagai 
sampel dalam penelitian ini. Jenis data yang digunakan adalah data 
sekunder. Model analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
berganda. Sebelum dilakukan uji asumsi klasik data terlebih dahulu 
dilakukan transformasi data dengan Ln. Dan Uji Asumsi Klasik yang 
digunakan yaitu Uji Normalitas, Uji Mutikolonieritas, Uji 
Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi. Pengujian Hipotesis yang 
digunakan adalah Uji t, Uji F, dan Koefisien Determinasi. Hasil 
Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel 
DER,PER,NPM,dan BVPS berpengaruh secara signifikan terhadap harga 
saham. Secara Simultan (Bersama-sama) variabel independen 
DER,PER,NPM,dan BVPS berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham 
perusahaan Manufaktur Sub Sektor Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI 
periode 2008-2012. 
 
Kata Kunci : debt to equity ratio, price earning ratio, net profit 

margin, book value per share, dan harga saham. 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 Perusahaan Manufaktur merupakan perusahaan yang didalamnya 
mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi lalu menjadi barang 
jadi sehingga barang jadi tersebut siap untuk dijual. Dengan 
berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada menimbulkan 
persaingan bisnis yang terus meningkat sehingga membuat perusahaan 
harus meningkatkan kinerja di dalam perusahaan agar mampu bertahan 
ditengah semakin ketatnya usaha bisnis sekarang ini. Dalam menjalankan 
usahanya, baik perusahaan yang baru berdiri maupun perusahaan yang 
telah berkembang tetap membutuhkan modal agar perusahaan mereka tetap 
bertahan. Modal yang dibutuhkan tidaklah sedikit karena modal memiliki 
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peranan yang penting untuk menjalankan sebuah perusahaan. Selain modal 
dari dalam perusahaan juga bisa menarik modal dari luar dengan cara 
menarik mint investor agar mau menanamkan modal ke perusahaan 
tersebut. Salah satu cara yang digunkan perusahaan untuk menarik minat 
investor tersebut adalah dengan cara memperdagangkan efek di Bursa 
Efek Indonesia. Seperti yang telah diungkapkan oleh Brigham Houston 
(2006:214), dengan investasi seorang individu atau perusahaan akan 
membelanjakan uangnya hari ini dengan berharap akan mendapatkan 
keuntungan yang lebih besar dimasa mendatang. Sehingga investor dalam 
mengambil setiap keputusan investasi adalah selalu berusaha untuk 
meminimalisir berbagai risiko yang timbul, baik risiko yang bersifat 
jangka pendek maupun jangka panjang. Investasi merupakan salah satu 
cara agar perusahaan dapat berkembang. 
 Sebelum memutuskan untuk melakukan investasi, investor ada 
baiknya menganalisis terlebih dahulu laporan keuangan perusahaan agar 
terhindar dari resiko yang tidak diinginkan. 
Pada umunya ada 2 analisis yang biasa dilakukan yaitu analisis 
teknikal dan analisis fundamental. Analisis teknikal merupakan upaya 
untuk memperkirakan harga saham (kondisi pasar) dengan mengamati 
perubahan harga saham tersebut (kondisi pasar) diwaktu yg lalu 
sedangkan analisis fundamental merupakan upaya untuk memperkirakan 
harga saham di waktu yang akan datang dengan mengestimasi nilai 
faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham dimasa yang 
akan datang dan menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut 
sehingga diperoleh taksiran harga saham (Susanto dan Agus, 2010:21). 
Investor menganalisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio 
keuangan untuk melihat kinerja perusahaan sebagai salah satu cara 
untuk mengambil keputusan investasi. Pada prinsipnya semakin baik 
prestasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, maka akan 
meningkatkan permintaan saham perusahaan tersebut sehingga harga 
sahamnya juga akan meningkat begitu juga sebaliknya. Harga saham 
adalah nilai suatu saham yang mencerminkan kekayaan perusahaan yang 
mengeluarkan saham tersebut, dimana perubahan atau fluktuasinya sangat 
ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di 
pasar bursa (pasar sekunder). Semakin banyak investor yang ingin 
membeli atau menyimpan saham, harganya semakin naik. Sebaliknya 
semakin banyak investor yang ingin menjual atau melepaskan suatu 
saham, maka harganya semakin bergerak turun (Abdul Rouf : 2010). 
Pergerakan harga satuan saham yang terjadi di bursa efek merupakan 
suatu hal yang sangat menarik bagi investor untuk melakukan suatu 
analisis sebab pergerakan saham yang wajar akan menumbuhkan 
kepercayaan para investor dalam melakukan investasi terhadap saham.  
 Setiap harinya manusia membutuhkan barang konsumsi dengan kata 
lain barang konsumsi telah menjadi bagian penting dalam hidup manusia. 
Badan Pusat Statistik (BPS), menyebutkan Indeks Kelompok Barang 
Konsumsi meningkat sebesar 1,25% menjadi 188,44 pada Januari 2011 
dibandingkan dengan Desember 2010, yang sebesar 186,11. Kenaikan harga 
bahan baku menjadi pemicu peningkatan barang-barang konsumsi tersebut. 
Berdasarkan data PT Bursa Efek Indonesia secara year-to-date per 13 
Mei 2013, indeks sektor barang konsumsi tercatat tumbuh 27,51%, 
tertinggi kedua setelah saham sektor properti. Norico Gaman, Kepala 
Riset PT BNI Securities, mengatakan indeks sektor consumer berpotensi 
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terus menguat ditopang oleh penguatan saham emiten produsen makanan 
dan minuman. Menurut Joseph Pangaribuan, Equity Analyst PT Samuel 
Sekuritas Indonesia, meskipun valuasi beberapa saham dari sektor 
barang konsumsi relatif premium, harga saham diprediksi masih 
berpotensi naik hingga akhir tahun. Ada empat alasan yang mendorong 
pertumbuhan sektor barang konsumsi, yaitu kenaikan pendapatan kelas 
menengah Indonesia, besarnya populasi usia muda, tren urbanisasi, dan 
pertumbuhan jumlah penduduk.www.indonesiafinancetoday.com, 14 May 2013 
diakses tanggal 23 Juli 2013. Dalam penelitian ini, penulis 
menggunakan rasio solvabilitas yang diwakili oleh Debt to Equity Ratio 
(DER) yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai 
oleh hutang, rasio profitabilitas yang diwakili oleh Net Profit Margin 
(NPM) yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen secara 
keseluruhan dilihat dari besar kecilnya tingkat keuntungan, rasio 
pasar yang diwakili oleh Price Earning Ratio (PER) dan Book Value Per 
Share (BVPS) yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi 
dipasar. 
 
 
TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 
a. Hubungan Antara Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Harga Saham 
 Debt to Equity Ratio (DER) merupakan perbandingan antara Total 
Hutang dengan Total Modal yang digunakan untuk mengukur kemampuan 
perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya dengan jaminan ekuitas 
perusahaan. Dilihat dari sisi kemampuan membayar kewajiban jangka 
panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan perusahaan 
dalam membayar kewajiban jangka panjang. Jika DER tinggi maka harga 
saham perusahaan akan rendah karena jika perusahaan memperoleh laba 
cenderung digunakan untuk membayar utangnya dibandingkan dengan 
membagi deviden. Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2010) 
mengatakan DER berpengaruh positif terhadap harga saham dan 
Mukhtaruddin (2007) mengatakan DER tidak berpengaruh terhadap harga 
saham. 
 
b. Hubungan Price Earning Ratio (PER) terhadap Harga Saham 
 Price Earning Ratio (PER) merupakan perbandingan antara harga 
pasar saham dengan Earning Per Share yang digunakan untuk menyatakan 
besarnya dana yang dikeluarkan investor untuk memperoleh setiap rupiah 
laba yang dihasilkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Jika PER 
kecil maka semakin murah harga saham nya untuk dibeli oleh investor 
dan semakin baik pula kinerja per lembar saham dalam menghasilkan 
laba. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rouf (2010) mengatakan 
bahwa PER memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. 
 
c. Hubungan Net Profit Margin (NPM) terhadap Harga Saham 
 Net Profit Margin (NPM) adalah perbandingan Laba setelah pajak 
dengan penjualan yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan 
dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak. Jika NPM 
tinggi maka harga saham juga akan tinggi begitu juga sebaliknya karena 
NPM yang besar menunjukkan kinerja perusahaan yang produktif untuk 
memperoleh laba yang tinggi melalui tingkat penjualan tertentu. 
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Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2010) mengatakan bahwa 
NPM memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan 
menurut penelitian yang dilakukan oleh Rinati (2008) mengatakan bahwa 
NPM tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 
 
d. Hubungan Book Value Per Share (BVPS) terhadap Harga Saham 
 Book Value Per Share merupakan perbandingan antara Total ekuitas 
dengan Total jumlah saham yang beredar yang digunakan untuk menyatakan 
besarnya nilai riil suatu saham. Jika Book Value naik maka kinerja 
perusahaan juga akan naik sehingga meningkatkan harga saham karena 
banyak investor yang tertarik menanamkan modalnya ke perusahaan 
tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan (2008) dan 
Mukhtaruddin (2007) mengatakan bahwa Book Value Per Share memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. 
 
e. Hipotesis 
 Hipotesis merupakan pernyataan tentang sesuatu yang untuk 
sementara waktu dianggap benar. Dalam penelitian ini menggunakan empat 
variabel independen yaitu Debt to Equity Ratio, Price Earning Ratio, 
Net Profit Margin, dan Book Value Per Share serta satu variabel 
dependen yaitu Harga Saham. Adapun hipotesis dalam penelitian ini 
yaitu : 
 
H1 : Debt to Equity Ratio berpengaruh secara signifikan terhadap harga 

saham perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsi di BEI 
periode 2008-2012. 

 
H2 : Price Earning Ratio berpengaruh secara signifikan terhadap harga 

saham perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsi di BEI 
periode 2008-2012. 

 
H3 : Net Profit Margin berpengaruh secara signifikan terhadap harga 

saham perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsi di BEI 
periode 2008-2012. 

 
H4 : Book Value Per Share berpengaruh secara signifikan terhadap harga 

saham perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsi di BEI 
periode 2008-2012. 

 
H5 : Debt to Equity Ratio, Price Earning Ratio, Net Profit Margin, dan 

Book Value Per Share berpengaruh secara signifikan terhadap harga 
saham perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsi yang 
terdaftar di BEI periode 2008-2012. 

 
 
METODE PENELITIAN 
 
a. Populasi dan Sampel Penelitian 
 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan 
(Sugiyono,2010:115). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
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perusahaan manufaktur yang termasuk ke dalam sub sektor barang 
konsumsi di BEI dalam kurun waktu 5 tahun (2008-2012). Sampel adalah 
bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi 
(Sugiyono,2010:116). Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini 
adalah menggunakan Purposive Sampling. Dalam penelitian ini sampel 
yang digunakan adalah 18 perusahaan dari 35 perusahaan manufaktur sub 
sektor barang konsumsi di BEI. 
 
b. Definisi Operasional Variabel Penelitian  
 Dalam penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu 
Debt to Equity Ratio, Price Earning Ratio, Net Profit margin, dan Book 
Value Per Share serta menggunakan variabel dependen yaitu Harga Saham. 
Berikut Definisi Operasional Variabel dalam penelitian ini : 
 
- Debt to Equity Ratio (DER)  
 Menurut Salim (2010:86), Debt to Equity Ratio (DER) merupakan 
rasio yang bertujuan mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar 
utang-utang yang dimilikinya dengan modal atau ekuitas yang ada. 
Rasionya dihitung dengan cara membandingkan Total Hutang dengan Total 
Modal. 
 
- Price Earning Ratio (PER) 
 Menurut Tryfino (2009:12), Price Earning Ratio (PER) merupakan 
rasio yang digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian modal yang 
diinvestasikan pada suatu saham. Angka PER didapatkan dengan cara 
membagi harga saham yang diperdagangkan dipasar dengan Earning Per 
Share. 
 
- Net Profit Margin (NPM) 
 Menurut Fahmi (2012:81), Net Profit Margin (NPM) merupakan salah 
satu rasio yang termasuk kedalam rasio profitabilitas yamg merupakan 
perbandingan antara laba setelah pajak dengan penjualan. 
 
- Book Value Per Share (BVPS) 
 Menurut Tryfino (2009:9), Book Value Per Share (BVPS) merupakan 
nilai/harga buku per lembar dari suatu saham yang diterbitkan. Book 
Value per lembar saham yang diterbitkan pada dasarnya mewakili jumlah 
asset/ekuitas yang dimiliki perusahaan tersebut. 
 
c. Sumber dan jenis data 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. 
Data Sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang 
yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang berupa laporan keuangan 
tahun 2008-2012 yang didownload dari situs resmi http://www.idx.co.id. 
 
e. Metode Pengumpulan Data 
 Metode pengumpulan data dapat diartikan sebagai suatu cara yang 
digunakan untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan 
penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
Dokumentasi yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur 
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sub sektor barang konsumsi di BEI serta Studi Pustaka yang diperoleh 
dari penelitian terdahulu dan bahan-bahan yang ada dibuku. 
 
f. Metode Analisis Data 
 Analisis data merupakan bagian terpenting dalam penelitian dimana 
data yang telah diperoleh akan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman 
dan interpretasi data. Didalam menganalisis data, metode yang dipakai 
adalah statistik dengan menggunakan program aplikasi komputer SPSS 19 
for windows. Adapun Analisis data yang digunakan yaitu Uji Asumsi 
Klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, Uji 
Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi. Selanjutnya dilakukan 
dengan Analisis Regresi Berganda dan Pengujian hipotesis yang terdiri 
dari Uji T dan Uji F. 
 
 
 
PEMBAHASAN 
 
a. Analisis deskriptif data penelitian 
 Analisis Statistik Deskriptif dilakukan agar dapat memberikan 
gambaran terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian 
ini yang mencakup nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan 
standar deviasi. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif (lampiran 1) 
menunjukkan bahwa jumlah data yang dimasukkan dalam pengujian 
berjumlah 90 data. Ini berdasarkan jumlah sampel sebanyak 18 
perusahaan dan periode penelitian selama 5 tahun (18x5=90). Variabel 
Debt to Equity Ratio (DER), memiliki nilai minimum atau terkecil  
adalah sebesar 0.10 dan nilai maksimum atau terbesar adalah sebesar 
8.44 , nilai mean atau rata-rata adalah sebesar 0.7943 dan standar 
deviasi atau simpangan baku adalah sebesar 1.00510. Variabel Price 
Earning Ratio (PER), memiliki nilai minimum atau terkecil  adalah 
sebesar 2.94 dan nilai maksimum atau terbesar adalah sebesar 97.99 , 
nilai mean atau rata-rata adalah sebesar 15.2453 dan standar deviasi 
atau simpangan baku adalah sebesar 11.87442. Variabel Net Profit 
Margin  (NPM), memiliki nilai minimum atau terkecil  adalah sebesar 
0.53 dan nilai maksimum atau terbesar adalah sebesar 29.64 , nilai 
mean atau rata-rata adalah sebesar 10.0122 dan standar deviasi atau 
simpangan baku adalah sebesar 6.96324. Variabel Book Value Per Share 
(BVPS), memiliki nilai minimum atau terkecil  adalah sebesar 129.43 
dan nilai maksimum atau terbesar adalah sebesar 37388.19 , nilai mean 
atau rata-rata adalah sebesar 5445.6883 dan standar deviasi atau 
simpangan baku adalah sebesar 9378.20056. Variabel Harga Saham (HS), 
memiliki nilai minimum atau terkecil  adalah sebesar 50.00 dan nilai 
maksimum atau terbesar adalah sebesar 740000.00 , nilai mean atau 
rata-rata adalah sebesar 35709.3667 dan standar deviasi atau simpangan 
baku adalah sebesar 97293.21224. 
 
b.Uji Asumsi klasik 
- Uji Normalitas 
 Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 
regresi linier variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 
normal (Ghozali,2006:110). Ada dua cara untuk mendeteksinya yaitu 
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dengan analisis grafik (Grafik Histogram dan Grafik Normality 
Probability Plot) serta Analisis Statistik yang dilakukan dengan 
menggunakan Kolmogorov-Smirnov (K-S). Berdasarkan Lampiran 2 dapat 
dilihat pada grafik histogram bahwa grafik histogram memberikan pola 
distribusi yang menceng kekiri dan tidak normal sedangkan dengan 
melihat grafik Normal Probability Plot dapat disimpulkan bahwa data 
tidak menunjukkan pola distribusi normal, hal ini terlihat dari titik-
titik (data) yang menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak 
mengikuti arah garis diagonal. Dapat dilihat juga pada tabel Uji 
Kolmogorov Smirnov menunjukkan nilai sig sebesar 0.000 yang berarti 
nilai sig < 0.05 maka data tidak normal. Hal ini konsisten dengan Uji 
sebelumnya yang dilakaukan dengan grafik Histogram dan Normal 
Probability Plot. 
 Karena data tidak berdistribusi normal maka dilakukan 
transformasi data. Ghozali (2006:32) mengatakan bahwa :” Data yang 
tidak berdistribusi normal dapat ditransformasikan agar menjadi 
normal”. Oleh karena itu, agar memenuhi uji normalitas penulis 
melakukan transformasi data terhadap semua variabel ke model Logaritma 
Natural (LN). Setelah dilakukan transformasi data didapatkan hasil 
sebagai berikut (lampiran 3) terlihat bahwa grafik histogram 
menunjukkan bahwa data tidak menceng kekiri atau kekanan sehingga 
disimpulkan bahwa data berdistribusi normal sesuai dengan grafik 
Normality Probability Plot yang menunjukkan pola data normal karena 
terlihat dari titik-titik (data) menyebar disekitar garis diagonal dan 
mengikuti arah garis diagonal. Sedangkan dari Uji Kolmogorov Smirnov 
menunjukkan nilai sig 0.787 yang menunjukkan data normal karena nilai 
sig >0.05. Hasil ini konsisten dengan uji sebelumnya yang dilakukan 
dengan grafik histogram dan Normality Probability Plot. 
 
- Uji Multikolonieritas 
 Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 
bebas(Ghozali,2006:91). Pengujian nya dilakukan dengan melihat nilai 
Varian Inflation Factor dan Tolerance diantara variabel independen. 
Jika nilai VIF < 10 atau Tolerance > 0.10, maka tidak terjadi 
Multikolonieritas. Berdasarkan (Lampiran 4) menunjukkan bahwa Variabel 
LnDER (X1) menghasilkan nilai tolerance sebesar 0.952 > 0.10 dan VIF 
1.050 < 10, Variabel LnPER (X2) menghasilkan nilai tolerance sebesar 
0.901 > 0.10 dan VIF 1.110 < 10, Variabel LnNPM (X3) menghasilkan 
nilai tolerance sebesar 0.524 > 0.10 dan VIF 1.907 < 10, Variabel 
LnBVPS (X4) menghasilkan nilai tolerance sebesar 0.555 > 0.10 dan VIF 
1.801 < 10. Hasil keempat variabel independen menunjukkan bahwa tidak 
terjadi Multikolonieritas diantara variabel independen dalam 
penelitian ini. 
 
- Uji Heteroskedastisitas 
 Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 
regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 
ke pengamatan lain (Ghozali,2006:105). Pada penelitian ini Uji 
Heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan analisis grafik 
scatterplot yaitu jika titik-titik menyebar secara baik diatas atau 
dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi Heteroskedastisitas 
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pada model yang digunakan. Dengan melihat hasil pada variabel terikat 
ZPRED dan residualnya SRESID grafik scatterplot (Lampiran 5) 
menunjukkan bahwa data menyebar secara acak, tidak beraturan, dan 
tidak membentuk pola tertentu yang jelas dan tersebar baik diatas 
maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 
tidak terjadi masalah Heteroskedastisitas pada model regresi. 
 Selain menggunakan grafik scatterplot, penulis menguji dengan 
menggunakan Uji Spearman Rho untuk memperkuat hasil dari grafik 
scatterplot apabila variabel independen dengan Unstandardized 
Residuals > 0.05 mka tidak terjadi Heteroskedastisitas. Pengujian nya 
dengan melihat jika korelasi variabel Hasilnya (Lampiran 6) diketahui 
bahwa Variabel DER (X1) dengan Unstandardized Residuals menghasilkan 
nilai sig sebesar 0.881, Variabel PER (X2) dengan Unstandardized 
Residuals menghasilkan nilai sig sebesar 0.282, Variabel NPM (X3) 
dengan Unstandardized Residuals menghasilkan nilai sig sebesar 0.351, 
Variabel BVPS (X4) dengan Unstandardized Residuals menghasilkan nilai 
sig sebesar 0.784. Karena nilai signifikansi keempat variabel 
independen tersebut > 0.05 maka model regresi yang digunakan bebas 
Heteroskedastisitas. 
 
- Uji Autokorelasi 
 Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi 
antara kesalahan pengganggu pada periode t dengn kesalahan pengganggu 
pada periode (t-1) dalam model regresi (Ghozali,2006:95). Untuk 
mendeteksi adanya autokorelasi bisa digunakan tes Durbin Watson 
(Lampiran 7). Hasil uji Autokorelasi pada penelitian ini (Lampiran 8) 
menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi karena nilai Durbin-
Watson berada pada interval 1.55 – 2.46 sedangkan Durbin-Watson pada 
tabel sebesar 2.299. Dengan demikian maka model regresi tidak terjadi 
Autokorelasi. 
 
c. Analisis Regresi Berganda 
 Berdasarkan Lampiran 8, disusun persamaan regresi Linier Berganda 
sebagai berikut : 
 
 
Y = - 3.014 + 0.563LnDER + 0.874LnPER + 1.085LnNPM + 0.967LnBVPS + e 
 
 
 Berdasarkan persamaan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 
Konstanta senilai – 3.014 menunjukkan bahwa apabila keempat variabel 
independen bersifat konstan, maka terjadi kenaikan harga saham sebesar 
– 3.014, Nilai LnDER (X1) adalah 0.563 , nilai X1 yang positif 
menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel harga saham 
dengan DER , yang artinya setiap kenaikan DER sebesar 1 maka akan 
meningkatkan nilai harga saham sebesar 0.563. Dengan asumsi bahwa 
variabel lainnya konstan, Nilai LnPER (X2) adalah 0.874 , nilai X2 
yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel 
harga saham dengan PER , yang artinya setiap kenaikan PER sebesar 1 
maka akan meningkatkan nilai harga saham sebesar 0.874. Dengan asumsi 
bahwa variabel lainnya konstan, Nilai LnNPM (X3) adalah 1.085 , nilai 
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X3 yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara 
variabel harga saham dengan NPM , yang artinya setiap kenaikan NPM 
sebesar 1 maka akan meningkatkan nilai harga saham sebesar 1.085. 
Dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan, Nilai LnBVPS (X4) adalah 
0.967 , nilai X4 yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah 
antara variabel harga saham dengan BVPS , yang artinya setiap kenaikan 
BVPS sebesar 1 maka akan meningkatkan nilai harga saham sebesar 0.967. 
Dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan. 
 
d. Pengujian Hipotesis 
- Uji T (Uji Parsial) 
 Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 
satu variabel penjelas / independen secara individual dalam 
menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006:84). Uji ini 
dilakukan dengan membandingkan t- hitung dengan t-tabel dengan 
ketentuan sebagai berikut:  
Jika t-hitung < t-tabel, atau –t hitung > -t tabel maka Ho diterima.  
Jika t-hitung > t-tabel, atau –t hitung < -t tabel maka Ha diterima.  
 Berdasarkan nilai probabilitas sebagai dasar pengambilan 
keputusan adalah sebagai berikut : 
Sig. > α, untuk α = 5%, maka Ho diterima.  
Sig. < α, untuk α = 5%, maka Ha diterima.  
 Degree of freedom dalam penelitian ini adalah : (n-k-1) = (90-4-
1)= 85, dimana untuk nilai 85 t-tabel nya adalah 1.988. Hasil 
Penelitian (Lampiran 9) mengambil kesimpulan bahwa Variabel Debt to 
Equity Ratio (DER) mempunyai nilai signifikansi 0.000 , (0.000 < 0.05) 
sedangkan nilai t hitung 11.874 > 1.988. Berdasarkan kedua nilai 
tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima , ini 
menunjukkan bahwa secara parsial variabel Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham, Variabel Price Earning 
Ratio (PER) mempunyai nilai signifikansi 0.000 , (0.000 < 0.05) 
sedangkan nilai t hitung 12.589 > 1.988. Berdasarkan kedua nilai 
tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima , ini 
menunjukkan bahwa secara parsial variabel Price Earning Ratio (PER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham, Variabel Net Profit 
Margin (NPM) mempunyai nilai signifikansi 0.000 , (0.000 < 0.05) 
sedangkan nilai t hitung 17.118 > 1.988. Berdasarkan kedua nilai 
tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima , ini 
menunjukkan bahwa secara parsial variabel Net Profit Margin (NPM) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham, Variabel Book Value Per 
Share (BVPS) mempunyai nilai signifikansi 0.000 , (0.000 < 0.05) 
sedangkan nilai t hitung 30.081 > 1.988. Berdasarkan kedua nilai 
tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima , ini 
menunjukkan bahwa secara parsial variabel Book Value Per Share (BVPS) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 
 
- Uji F (Simultan) 
 Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 
independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 
secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 
2006:84). Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi F-hitung 
dengan F- tabel dengan ketentuan sebagai berikut :  
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Jika F-hitung < F-tabel maka Ho diterima.  
Jika F-hitung > F-tabel maka Ha diterima.  
 Berdasarkan nilai probabilitas sebagai (signifikansi) dasar 
pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:  
Sig. > α, untuk α = 5%, maka Ho diterima  
Sig. < α, untuk α = 5%, maka Ha diterima 
 Berdasarkan lampiran 10 menyimpulkan bahwa nilai f hitung 922.058 
sedangkan f tabel 2.48 dengan df pembilang = 4 df penyebut = 85 dan 
taraf signifikan = 0.05 sehingga f hitung > f tabel dan nilai 
signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05, Berdasarkan kedua nilai 
tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak. ini menunjukkan 
bahwa variabel independen  DER , PER, NPM, dan BVPS secara simultan 
(bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. 
 
c. Koefisien Determinasi 
 Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Besarnya 
koefisien determinasi ini adalah 0 sampai dengan 1 Nilai R2 yang kecil 
berarti  kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 
variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 
berarti variabel- variabel independen memberikan hampir semua 
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen 
(Ghozali, 2006:170). Hasil penelitian dapat dilihat pada lampiran 11 
yang menyimpulkan bahwa besarnya Adjusted R2 berdasarkan hasil 
analisis dengan menggunakan SPSS 19 diperoleh sebesar 0.976. Dengan 
demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel DER, PER, NPM, 
dan BVPS terhadap harga saham adalah sebesar 97.6%. Sedangkan sisanya 
sebesar 2.4% adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti 
dalam penelitian ini. 
 
 
PEMBAHASAN HASIL ANALISIS 
 
 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara parsial variabel 
Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap harga saham 
perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di 
BEI. Ini berdasarkan nilai t-hitung sebesar 11.874 dan t-tabel sebesar 
1.988   sehingga t-hitung > t-tabel dengan nilai signifikansi 0.000 
lebih kecil dari 0.05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Ho ditolak 
dan Ha diterima yang menunjukkan bahwa variabel Debt to Equity Ratio 
(DER) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Putri (2010) yang mengatakan bahwa DER mempunyai pengaruh positif 
yang signifikan terhadap harga saham. Namun bertolak belakang dengan 
hasil penelitian yang dilakukan Mukhtaruddin (2007) yang mengatakan 
bahwa DER tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga 
saham. 
 Variabel Price Earning Ratio (PER) berpengaruh signifikan 
terhadap harga saham perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsi 
yang terdaftar di BEI. Ini berdasarkan nilai t-hitung sebesar 12.589 
dan t-tabel sebesar 1.988  sehingga t-hitung > t-tabel dengan nilai 
signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05 maka dapat ditarik kesimpulan 
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bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang menunjukkan bahwa variabel Price 
Earning Ratio (PER) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
harga saham. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rouf 
(2010) yang menunjukkan bahwa Price Earning Ratio (PER) berpengaruh 
signifikan terhadap harga saham. 
 Variabel Net Profit Margin (NPM) berpengaruh signifikan terhadap 
harga saham perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsi yang 
terdaftar di BEI. Ini berdasarkan nilai t-hitung sebesar 17.118 dan t-
tabel sebesar 1.988  sehingga t-hitung > t-tabel dengan nilai 
signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05 maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang menunjukkan bahwa variabel Net 
Profit Margin  (NPM) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
harga saham. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Putri (2010) yang mengatakan bahwa NPM memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Namun bertolak belakang 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Rinati (2008) yang mengatakan 
bahwa NPM tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga 
saham. 
 Variabel Book Value Per Share (BVPS) berpengaruh signifikan 
terhadap harga saham perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsi 
yang terdaftar di BEI. Ini berdasarkan nilai t-hitung sebesar 30.081 
dan t-tabel sebesar 1.988  sehingga t-hitung > t-tabel dengan nilai 
signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05 maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang menunjukkan bahwa variabel Book 
Value Per Share (BVPS) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
harga saham. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian 
Grace Nainggolan (2008) yang menunjukkan bahwa Book Value Per Share 
(BVPS) berpengaruh terhadap harga saham. 
 Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F, 
variabel DER , PER , NPM ,dan BVPS  secara simultan (bersama-sama) 
berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham perusahaan Manufaktur sub 
sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI. Ini berdasarkan nilai f-
hitung sebesar 922.058  dan f-tabel sebesar 2.48. Sehingga f-hitung > 
f-tabel dengan tingkat signifikansi 0.000 lebih kecil daripada taraf 
signifikansi 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha 
diterima, ini menunjukan bahwa secara simultan variabel DER , PER , 
NPM , dan BVPS berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. 
 Berdasarkan hasil uji determinasi besarnya adjusted R2 
berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan SPSS 19 diperoleh 
sebesar 0.976. Dengan demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh 
variabel DER, PER, NPM , dan BVPS terhadap harga saham adalah sebesar 
97.6%. Sedangkan sisanya sebesar 2.4% adalah dipengaruhi oleh faktor 
lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
a. Kesimpulan 
- Secara Parsial, Variabel Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh 
signifikan terhadap harga saham perusahaan manufaktur sub sektor 
barang konsumsi di BEI periode 2008-2012. 

- Secara Parsial, Variabel Price Earning Ratio (PER) berpengaruh 
signifikan terhadap harga saham perusahaan manufaktur sub sektor 
barang konsumsi di BEI periode 2008-2012. 

- Secara Parsial, Variabel Net Profit Margin (NPM) berpengaruh 
signifikan terhadap harga saham perusahaan manufaktur sub sektor 
barang konsumsi di BEI periode 2008-2012. 

- Secara Parsial, Variabel Book Value Per Share (BVPS) berpengaruh 
signifikan terhadap harga saham perusahaan manufaktur sub sektor 
barang konsumsi di BEI periode 2008-2012. 

 
b. Keterbatasan penelitian 
- Populasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebatas 
perusahaan manufaktur yang termasuk kedalam sub sektor barang 
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan sampel 
menggunakan kriteria tertentu sehingga memperoleh 18 perusahaan 
sebagai sampel dalam penelitian ini. 

- Penelitian hanya menggunakan 4 variabel yang terdiri dari Debt to 
Equity Ratio (DER) , Price Earning Ratio (PER), Net Profit Margin 
(NPM), dan Book Value Per Share (BVPS) sebagai variabel independen 
dan harga saham sebagai variabel dependen yang sebenarnya masih 
banyak rasio keuangan lainnya yang bisa dipergunakan untuk 
mempengaruhi harga saham. 

- Tahun penelitian yang dilakukan terbatas hanya 5 tahun yaitu periode 
2008-2012. 

 
c. Saran 
- Bagi investor disarankan untuk memperhatikan variabel yang memiliki 
pengaruh terhadap harga saham. Selain itu aspek-aspek diluar 
peelitian yang digunakan sebagai indikator yang mempengaruhi harga 
saham diantaranya adalah perkembangan ekonomi, kurs, mata uang, 
sumber bahan baku perusahaan, kondisi politik, kondisi psikologi 
produk, pemodal yang dihasilkan perusahaan, kebijakan yang ditentukan 
pemerintah dan tingkat suku bunga perlu diperhatikan. 

- Untuk penelitian selanjutnya dan serupa, ada baiknya menambah jumlah 
variabel, memperluas objek penelitian serta memperlama periode 
penelitian. 
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LAMPIRAN 1 ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Debt to Equity Ratio 90 .10 8.44 .7943 1.00510 

Price Earning Ratio 90 2.94 97.99 15.2453 11.87442 

Net Profit Margin 90 .53 29.64 10.0122 6.96324 

Book Value Per Share 90 129.43 37388.19 5445.6883 9378.20056 

Harga Saham 90 50.00 740000.00 35709.3667 97293.21224 

Valid N (listwise) 90     
 
LAMPIRAN 2 HASIL UJI NORMALITAS SEBELUM LN 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized Residual 

N 90 

Normal 

Parametersa,b 

Mean .0000000 

Std. Deviation 67734.79395760 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .244 

Positive .244 

Negative -.146 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.314 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

LAMPIRAN 3 HASIL UJI NORMALITAS SETELAH LN 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized Residual 

N 90 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .36747891 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .069 

Positive .044 

Negative -.069 

Kolmogorov-Smirnov Z .653 

Asymp. Sig. (2-tailed) .787 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 
LAMPIRAN 4 HASIL UJI MULTIKOLONIERITAS 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -3.014 .263    

LnDER .563 .047 .198 .952 1.050 

LnPER .874 .069 .216 .901 1.110 

LnNPM 1.085 .063 .385 .524 1.907 

LnBVPS .967 .032 .657 .555 1.801 

a. Dependent Variable: LnHS 
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LAMPIRAN 5 HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS 
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LAMPIRAN 6 HASIL UJI SPEARMAN RHO 
Correlations 

 Unstandardi

zed Residual LnDER LnPER LnNPM 

LnBVP

S 

Spearman's 

rho 

Unstandardized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 

1.000 -.016 .115 .099 -.029 

Sig. (2-tailed) . .881 .282 .351 .784 

N 90 90 90 90 90 

LnDER Correlation 

Coefficient 

-.016 1.000 .158 -.143 -.126 

Sig. (2-tailed) .881 . .136 .178 .235 

N 90 90 90 90 90 

LnPER Correlation 

Coefficient 

.115 .158 1.000 .225* -.087 

Sig. (2-tailed) .282 .136 . .033 .412 

N 90 90 90 90 90 

LnNPM Correlation 

Coefficient 

.099 -.143 .225* 1.000 .631** 

Sig. (2-tailed) .351 .178 .033 . .000 

N 90 90 90 90 90 

LnBVPS Correlation 

Coefficient 

-.029 -.126 -.087 .631** 1.000 

Sig. (2-tailed) .784 .235 .412 .000 . 

N 90 90 90 90 90 

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

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

 
 
LAMPIRAN 7 HASIL UJI AUTOKORELASI 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .989a .977 .976 .37603 2.299 

a. Predictors: (Constant), LnBVPS, LnPER, LnDER, LnNPM 

b. Dependent Variable: LnHS 
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Tabel Autokorelasi 

Nilai DW Jenis Autokorelasi 

< 1.10 Ada Autokorelasi 

1.10 – 1.54 Tidak Ada Kesimpulan 

1.55 – 2.46 Tidak Ada Autokorelasi 

2.46 – 2.90 Tidak Ada Kesimpulan 

> 2.91 Ada Autokorelasi 

          Sumber : Hasan (2008:290) 
 
LAMPIRAN 8 HASIL ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -3.014 .263  -11.443 .000   

LnDER .563 .047 .198 11.874 .000 .952 1.050 

LnPER .874 .069 .216 12.589 .000 .901 1.110 

LnNPM 1.085 .063 .385 17.118 .000 .524 1.907 

LnBVPS .967 .032 .657 30.081 .000 .555 1.801 

a. Dependent Variable: LnHS 

 
LAMPIRAN 9 HASIL UJI T 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3.014 .263  -11.443 .000 

LnDER .563 .047 .198 11.874 .000 

LnPER .874 .069 .216 12.589 .000 

LnNPM 1.085 .063 .385 17.118 .000 

LnBVPS .967 .032 .657 30.081 .000 

a. Dependent Variable: LnHS 
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LAMPIRAN 10 HASIL UJI F 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 521.500 4 130.375 922.058 .000a 

Residual 12.019 85 .141   
Total 533.518 89    

a. Predictors: (Constant), LnBVPS, LnPER, LnDER, LnNPM 

b. Dependent Variable: LnHS 

 
 
LAMPIRAN 11 HASIL KOEFISIEN DETERMINASI 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .989a .977 .976 .37603 

a. Predictors: (Constant), LnBVPS, LnPER, LnDER, LnNPM 

b. Dependent Variable: LnHS 

 
 


