
PENGARUH RETURN ON ASSET (ROA) 

DAN RETURN ON EQUITY (ROE)  

TERHADAP HARGA SAHAM PADA PT. 

MAYORA INDAH, TBK 

PERIODE 2013 – 2017

Oleh 

Bella Fitrah Annisa Safari 

4122.4.16.12.0010 

SKRIPSI 

untuk memenuhi salah satu syarat ujian 

guna memperoleh gelar Sarjana 

pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI  

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS WINAYA MUKTI 

BANDUNG 

2019 



PENGARUH RETURN ON ASSET (ROA) 

DAN RETURN ON EQUITY (ROE)  

TERHADAP HARGA SAHAM PADA PT. 

MAYORA INDAH, TBK 

PERIODE 2013 – 2017

Oleh 

Bella Fitrah Annisa Safari 

4122.4.16.12.0010 

SKRIPSI 

untuk memenuhi salah satu syarat ujian 

guna memperoleh gelar Sarjana 

pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti 

Bandung, 15 Agustus 2019 

Disetujui dan Disahkan Komisi Pembimbing, 

Ivan Adimulya, SE., M.SI., AK. 

Pembimbing 

Mengetahui, 

Dekan, 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Dr. H. Deden Komar Priatna ST., SIP, MM. CHRA 



i 

ABSTRAK 

PENGARUH RETURN ON ASSET (ROA)  

DAN RETURN ON EQUITY (ROE) TERHADAP HARGA SAHAM 

PADA PT. MAYORA INDAH, TBK 

Oleh: 

Bella Fitrah Annisa Syafari 

4122.4.16.12.0010  

Dibimbing oleh: 

Ivan Adimulya, SE., M.SI., AK. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Return on 

Asset (ROA), Return on Equity (ROE) dan Harga  Saham pada PT. Mayora Indah, 

Tbk dan pengaruh Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE) terhadap 

Harga Saham pada PT. Mayora Indah, Tbk.  

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

analisis dengan pendekatan studi kasus. Data yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah data dokumenter sekunder yang memuat transaksi historis keuangan 

perusahaan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang bersumber 

dari catatan-catatan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (PT.BEI). Data 

dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan 

menggunakan analisis regresi berganda.  

Berdasarkan hasil penelitian, Return on Asset (ROA) dan Return on Equity 

(ROE) secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Harga Saham 

pada PT. Mayora Indah, Tbk. Sedangkan secara parsial Return on Asset (ROA) 

dan Return on Equity (ROE) berpengaruh siginifikan terhadap Harga saham pada 

PT. Mayora Indah, Tbk.    

Kata Kunci: Harga Saham, Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE) 
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ABSTRACT 

THE INFLUENCE OF RETURN ON ASSET (ROA) AND  

RETURN ON EQUITY (ROE) ON LISTED TO STOCK PRICE  

AT PT. MAYORA INDAH, TBK   

 

By: 

Bella Fitrah Annisa Syafari  

4122.4.16.12.0010  

 

Guided by: 

Ivan Adimulya, SE., M.SI., AK. 

 

The objective of this research is to know and analysize the Return on Asset 

(ROA), Return on Equity (ROE) and Stock price of PT. Mayora Indah, Tbk and 

the influence of Return on Asset (ROA) and Return on Equity (ROE) to Stock price 

of PT. Mayora Indah, Tbk.  

The mettodologies used in this research is descriptive analysis with 

approach of case study. Data that is needed in this research is data of secondary 

document of loading historical transaction of company’s finance. Secondary data 

in this research is data steming from notes publicized by Indonesia Stock 

Exchange (IDX). The data and information obtained from this research result 

analyzed by using Multiple Regression analysis.  

The results showed that the Return on Asset (ROA) and Return on Equity 

(ROE) at the same time, are significant effect to Stock price at PT. Mayora Indah, 

Tbk. Partly Return on Asset (ROA) and Return on Equity (ROE) are unsignificant 

impact to Stock price.  

 

Keywords: Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Stock Price 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengukuran kinerja keuangan perusahaan diperlukan untuk 

menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan suatu perusahaan. 

Pengukuran kinerja keuangan berdasarkan laporan keuangan banyak 

dilakukan dengan menggunakan alat ukur kinerja yang kadang berbeda. Untuk 

menilai seberapa jauh efektivitas operasi perusahaan dalam mencapai 

tujuannya diperlukan metode pengukuran tertentu. 

Kinerja keuangan perusahaan adalah prestasi dibidang keuangan yang 

unsur-unsurnya berkaitan dengan pendapatan, operasional secara menyeluruh, 

struktur hutang dan hasil investasi. Kinerja keuangan perusahaan merupakan 

suatu gambaran mengenai kondisi perubahan yang meliputi posisi keuangan 

serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang tercermin dalam 

laporan keuangan. Fahmi (2012: 2), kinerja keuangan adalah suatu analisis 

yang digunakan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah 

melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaks anaan keuangan 

secara baik dan  benar.  

Kinerja keuangan hasil akhir dari kegiatan akuntansi (siklus akuntansi) 

yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan 

(bentuknya berupa laporan keuangan) (Yanuar & Cynthia, 2010: 6). Brigham 

dan Houston, (2012: 44), menjelaskan bahwa laporan keuangan yaitu beberapa 
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lembar kertas dengan angka-angka yang tertulis diatasnya, tetapi penting juga 

untuk memikirkan aset-aset nyata yang mendasari angka-angka tersebut. 

Salah satu cara untuk mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan 

dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangannya. Laporan 

keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi pada suatu periode 

waktu tertentu yang merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data 

keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan atau ikhtisar lainnya 

yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam mengambil 

keputusan.  

Untuk menganalisis laporan keuangan, maka salah satu metode 

pengukuran kinerja keuangan suatu perusahaan adalah analisis rasio keuangan. 

Analisis rasio keuangan adalah analisis laporan keuangan perusahaan untuk 

mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko atau tingkat 

kesehatan suatu perusahaan.   

Laporan keuangan harus disajikan secara full (penuh), fair (wajar), dan 

adequate (memadai), Full disclosure principle ini mengakui bahwa sifat dan 

jumlah informasi yang dimasukan dalam laporan keuangan mencerminkan 

serangkaian trade off penilaian.  

Perusahaan adalah suatu organisasi yang menggabungkan dan 

mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi 

barang dan jasa untuk dijual. Adapun tujuan perusahaan adalah untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan dan mensejahterakan para pemegang saham. 

Memaksimalkan nilai pemegang saham dapat ditempuh dengan cara 
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memaksimalkan nilai sekarang atau present value semua keuntungan 

pemegang saham yang diharapkan dapat diperoleh di masa depan. 

Para pemain saham atau investor perlu memiliki sejumlah informasi 

yang berkaitan dengan dinamika harga saham agar dapat mengambil 

keputusan tentang saham perusahaan yang layak untuk dipilih berinvestasi. 

Para pemain saham maupun investor perlunya melihat informasi yang sahih 

tentang kinerja perusahaan, manajemen perusahaan, kondisi ekonomi makro, 

dan informasi relevan lainnya untuk menilai saham secara akurat.  

Penilaian saham secara akurat bisa meminimalkan resiko sekaligus 

membantu investor mendapatkan keuntungan wajar, mengingat  investasi 

saham di pasar modal merupakan jenis investasi yang beresiko tinggi 

meskipun menjanjikan keuntungan relatif besar. Investasi di pasar modal 

sekurang-kurangnya perlu memperhatikan dua hal, yaitu: keuntungan yang 

diharapkan dan resiko yang mungkin terjadi. Ini  berarti investasi dalam 

bentuk  saham menjanjikan keuntungan yang besar sekaligus beresiko. 

Harga saham merupakan nilai sekarang dari penghasilan yang akan 

diterima oleh pemodal dimasa yang akan datang. Harga saham menunjukkan 

prestasi perusahaan yang bergerak searah dengan kinerja perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki prestasi yang baik dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan yang tercermin dari laporan keuangan perusahaan, sehingga 

investor akan tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. 

Peningkatan permintaan investor terhadap perusahaan tersebut akan 

menyebabkan harga saham perusahaan dapat menjadi acuan bagi investor 
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dalam pengambilan keputusan investasi, seperti menjual, membeli, atau 

menanam saham. 

Harga saham setiap waktu dapat berubah-ubah tergantung pada 

besarnya penawaran dan permintaan investor akan saham tersebut. Faktor – 

faktor yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham suatu perusahaan 

adalah faktor internal dan faktor eksternal perusahaan tersebut. Penelitian ini 

menggunakan faktor internal perusahaan yang digunakan berupa rasio-rasio 

keuangan seperti rasio profitabilitas yang diprosikan dengan  Return on Asset 

(ROA), Return on Equity (ROE). 

ROA adalah rasio profitabilitas yang mengukur seberapa besar 

perusahaan dapat meningkatkan laba bersih perusahaan dengan menggunakan 

seluruh aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar ROA menunjukan 

bahwa keuntungan/laba yang dicapai perusahaan semakin besar, sehingga 

akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan 

tersebut. Meningkatnya pemerintah akan saham tersebut nantinya akan dapat 

meningkatkan harga saham perusahaan tersebut di pasaran. Penelitian yang 

dilakukan Dhita (2009), menemukan hasil bahwa ROA  secara parsial 

mempunyai pengaruh terhadap harga saham.  

ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat penghasilan 

bersih yang diperoleh perusahaan atas modal yang diinvestasikannya. Semakin 

besar rasio ROE menggambarkan kepercayaan investor untuk menanamkan 

modalnya. Mursidah (2011), menyatakan bahwa ROE mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap harga saham.  
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PT. Mayora Indah Tbk merupakan kelompok bisnis yang 

memproduksi makanan terkemuka di Indonesia. PT. Mayora Indah telah 

bergabung menjadi salah satu perusahaan Fast Moving Consumser Goods 

Industry yang telah diakui keberadaannya secara global. Terbukti bahwa 

Mayora Indah telah menghasilkan berbagai produk berkualitas yang saat ini 

menjadi merek-merek terkenal di dunia, seperti kopiko, Danisa, Astor, 

Energen, Torabika dan lain-lain. 

Setiap tahunnya PT. Mayora Indah tbk, memiliki perkembangan 

Profitabilitas dan perubahan harga saham. Berikut ini dapat dilihat 

perkembangan Profitabilitas dilihat dari sudut pandang ROA dan ROE serta 

harga saham pada PT. Mayora Indah Tbk. 

Tabel 1.1 

Perkembangan ROA, ROE dan Harga Saham PT. Mayora Indah Tbk 

Periode 2013-2017 

Tahun ROA 

(dalam %) 

ROE 

(dalam %) 

Harga Saham 

(dalam Rp) 

2013 10,44 26,03 26.000 

2014 3,98 9,99 20.900 

2015 11,02 24,07 30.500 

2016 10,75 22,16 1.645 

2017 10.93 22,18 2.020 

 

Dilihat dari tabel diatas, perkembangan ROA, ROE dan harga saham 

periode tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami fluktuasi namun cenderung 

menurun. Permasalahan yang terjadi dari fenomena pertumbuhan ROA, ROE dan 

harga saham pada PT. Mayora Indah, Tbk tersebut adalah belum diketahui 

pengaruh ROA dan ROE terhadap Harga Saham. 
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Berdasarkan permasalahan di atas, penulis bermaksud melihat sejauh mana 

besar pengaruh dari ROA dan ROE terhadap Harga Saham, dengan mengadakan 

penelitian yang berjudul: “Pengaruh Return on Asset (ROA) dan Return on 

Equity (ROE) terhadap Harga Saham PT. Mayora Indah, Tbk” 

 

1.2  Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Penurunan laba tersebut turut menyebabkan penurunan pada rasio 

keuangan seperti Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE) yang 

diikuti dengan penurunan harga saham perusahaan makanan dan minuman. 

Dengan demikian para investor diharapkan jeli dalam menganalisis faktor-faktor 

yang diduga berpengaruh terhadap harga saham agar terhindar dari kerugian. 

Dengan demikian masalah dalam penelian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. 

1. Return on Asset (ROA)  pada PT. Mayora Indah Tbk, setiap tahunnya 

mengalami peningkatan namun harga saham cenderung menurun. 

2. Return on Equity (ROE)  pada PT. Mayora Indah Tbk, setiap tahunnya 

mengalami cenderung turun. 

3. Harga saham pada PT. Mayora Indah Tbk, setiap tahunnya mengalami 

penurunan yang cukup signifikan 

1.2.2 Rumusan Masalah  

Sesuai dengan latar belakang di atas, untuk memberikan fokus dan 

batasan penelitian agar hasil yang diperoleh bisa memberikan kesimpulan 

yang baik, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana Return on Asset (ROA) pada PT. Mayora Indah, Tbk. 

2. Bagaimana Return on Equity (ROE) pada PT. Mayora Indah, Tbk 

3. Bagaimana Harga Saham pada PT. Mayora Indah, Tbk 

4. Bagaimana Pengaruh Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE)   

terhadap harga saham PT. Mayora Indah, Tbk baik secara parsial maupun 

simultan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis : 

1. Return on Asset (ROA)   pada PT. Mayora Indah, Tbk. 

2. Return on Equity (ROE)   pada PT. Mayora Indah, Tbk 

3. Harga Saham pada PT. Mayora Indah, Tbk 

4. Pengaruh Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE) terhadap 

harga saham PT. Mayora Indah, Tbk baik secara parsial maupun simultan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

teoritis dan manfaat praktis adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Dilihat secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi 

sumbangan pemikiran untuk menambah pengetahuan dan pengalaman 

dalam menganalisis pengaruh Return on Asset (ROA) dan Return on 

Equity (ROE) terhadap harga saham. 
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2. Bagi Investor  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para 

investor atas informasi keuangan dalam melakukan pengambilan 

keputusan untuk berinvestasi di pasar modal, dengan tujuan dapat 

memperkecil risiko investor yang mungkin dapat terjadi sebagai  akibat 

dalam pembelian saham di pasar modal. 

3. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini di harapkan menjadi sumber informasi apabila 

perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan menjadi alternatif 

bagi perusahaan dalam mengambil keputusan investasi. 

4. Bagi Penelitian Selanjutnya  

Menjadi acuan atau referensi bagi penelitian-penelitian yang akan 

datang, khususnya mahasiswa yang tertarik dengan pasar modal dan 

menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dalam memahami 

pengaruh Return on Asset (ROA) dan ROE terhadap harga saham PT. 

Mayora Indah, Tbk. 

 

 

 



9 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Akuntansi Keuangan 

  Pengertian akuntansi keuangan menurut Kieso (2011:2) dalam Emil Salim:  

“akuntansi keuangan merupakan sebuah proses yang berakhir pada 

pembuatan laporan keuangan menyangkut perusahaan secara keseluruhan 

untuk digunakan baik oleh pihak-pihak internal maupun pihak eksternal”.  

  Berdasarkan pengertian di atas sampai pada pemahaman penulis bahwa 

akuntansi keuangan merupakan proses pembuatan laporan keuangan yang 

digunakan oleh pihak intern maupun ekstern. Pihak intern yaitu manajemen 

perusahaan untuk membuat rencana atau target di masa mendatang sedangkan 

pihak ekstern diantaranya kreditur, pemasok, pemerintah yang berkepentingan 

terhadap laporan yang bersangkutan.  

  Akuntansi keuangan menurut PSAK No. 1 (Revisi 2015):  

  “akuntansi keuangan adalah akuntansi yang mempunyai tujuan: 1. 

Memberikan informasi dan data keuangan yang dapat membantu para 

pengguna laporan keuangan untuk memprediksi potensi perusahaan dalam 

mendapatkan laba di masa yang akan datang; 2. Memberikan informasi 

keuangan mengenai kewajiban, modal, dan sumber ekonomi perusahaan 

secara handal dan dapat dipercaya; 3. Memberikan informasi yang 

berkaitan tentang perubahan-perubahan yang ada pada sumber ekonomi 

dan kewajiban perusahaan; serta 4. Menyampaikan informasi lain yang 

relevan dengan laporan keuangan untuk digunakan oleh pihak-pihak 

pengguna laporan keuangan”.  

 

  Dari pemaparan di atas sampai pada pemahaman penulis bahwa akuntansi 

keuangan mempunyai berbagai tujuan yang intinya adalah memberikan informasi 
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keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan yang dihasilkan 

perusahaan sebagai bahan evaluasi atau membuat perencanaan di masa 

mendatang. Laporan tersebut merupakan rangkuman dari aktivitas ekonomi atau 

transaksi yang terjadi dalam periode waktu tertentu. 

 

2.1.2 Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan 

dan keputusan manajemen. Rasio profitabilitas akan memeberikan jawaban akhir 

tentang efektivitas manajemen perusahaan, rasio ini memberi gambaran tentang 

tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan. 

Menurut Sartono (2001: 122) menjelaskan bahwa:    

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.” 

Menurut Kasmir (2010: 196), bahwa:    

“Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan 

ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini di 

tunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan 

investasi”. 

  Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan 

keputusan perusahaan. Profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Profitabilitas merupakan faktor 

yang seharusnya mendapat perhatian penting karena untuk dapat melangsungkan 

hidupnya, suatu perusahaan harus berada dalam keadaan yang menguntungkan. 
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Rasio profitabilitas dalam penelitian ini di wakili oleh Return On Assets (ROA)  

dan Return On Equity (ROE) 

 

2.1.3 Return on Assets (ROA) 

2.1.3.1 Pengertian Return on Assets (ROA) 

Return On Assets (ROA) sering disebut profitabilitas ekonomi, merupakan 

ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan semua aktiva 

yang dimiliki perusahaan. 

Salah satu  alternative rasio pengukuran profitabilitas adalah Return On 

Assets (ROA). Dimana Return On Assets (ROA) ini merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat profitabilitas perusahaan. 

Menurut Sartono (2012: 123) mengungkapkan bahwa: 

“Return On Assets (ROA) kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba dari aktiva yang dipergunakan”. 

Menurut Syamsudin (2010: 120) mengatakan bahwa: 

“Return On Assets (ROA) digunakan untuk mengetahui kemampuan 

manajemen dalam mengelola keuntungan secara keseluruhan”. 

Sedangkan menurut Sawir (2012: 3), menyatakan bahwa:  

“Return On Assets (ROA) merupakan kemampuan manajemen perusahaan 

dalam mengelola aktiva yang dikuasainya untuk menghasilkan berbagai 

income”. 

Dengan formula sebagai berikut: 

Assets Total

IncomeNet 
 ROA    
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Untuk mengetahui ROA, ada yang ingin menambahkan bunga setelah 

pajak dalam pembilang dalam rasio tersebut. Teori didasarkan pada pendapatan 

bahwa karena aktiva didanai oleh pemegang saham dan kreditor, maka rasio harus 

memberikan ukuran produktivitas aktiva dalam memberikan pengambilan kepada 

kedua penanam modal itu. 

Menurut Halim & Kusufi, (2014: 159) menyatakan bahwa: 

“Analisis Return On Assets (ROA) mengkur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba dengan menggunakan total assets (kekayaan) yang 

dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk 

mendanai assets tersebut. Return On Assets (ROA), dihitung sebagai 

berikut: 

 

rataRataAssetsTotal

BungaBersihLaba
ROAAssetsOnturn




)(Re  

Atau  

rataRataAssetsTotal

PajakTingkatIBungaBersihLaba
ROAAssetsOnturn






)(
)(Re  

Adapun Return On Assets (ROA) menurut Bringham dan Weston (2011: 

273) adalah: 

“Hasil perhitungan antara laba bersih setelah pajak dibagi dengan total 

harta”. 

Rumus Return On Assets (ROA) sebagai berikut: 

TA

EAT
ROA  

Menurut Husnan dan Pudjiastuti, (2012: 273) mengatakan bahwa Return 

On Assets ROA merupakan: 
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“Kemampuan aktiva perusahaan dalam memperoleh laba dari operasi 

perusahaan”. 

Semakin besar Return On Assets (ROA) suatu perusahaan, semakin besar 

pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan, dan semakin baik pula posisi 

perusahaan dari penggunaan asset. 

 

2.1.3.2 Keunggulan Return on Assets (ROA) 

Keunggulan ROA di antaranya adalah sebagai berikut Halim dan Kusufi 

(2014: 165): 

1. ROA merupakan pengukuran yang komprehensif di mana seluruhnya 

mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dari rasio ini. 

2. ROA mudah dihitung, dipahami dan sangat berarti dalam nilai absolut. 

3. ROA merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit 

organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit 

usaha. 

 

2.1.3.3 Kelemahan Return On Assets (ROA) 

Disamping beberapa keunggulan di atas ROA juga memiliki kelemahan 

yaitu (Halim dan Kusufi, 2014: 169): 

1. Pengukuran kinerja dengan menggunakan ROA membuat manajer 

divisi memiliki kecenderungan untuk melewatkan project-project yang 

menurunkan divisional ROA, meskipun sebenarnya project-project 

tersebut dapat meningkatkan tingkat keuntungan perusahaan secara 

keselruhan. 

2. Manajemen juga cenderung untuk berfokus pada tujuan jangka pendek 

dan bukan tujuan jangka panjang. 

3. Sebuah project dalam ROA dapat meningkatkan tujuan jangka pendek, 

tetapi project tersebut mempunyai konsekuensi negatif dalam jangka 

panjang. Yang berupa pemutusan beberapa tenaga penjualan, 

pengurangan budget pemasaran, dan penggunaan bahan baku yang 

relatif murah sehingga menurunkan kualitas produk dalam jangka 

panjang. 
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2.1.3.4 Komponen Return on Assets (ROA) 

1. Earning After Tax (EAT) 

Laba bersih atau Earning After Tax (EAT) merupakan salah satu 

komponen pelaporan laba rugi sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ikatan 

Akuntansi Indonesia (2012: 114) laporan keuangan laba rugi perusahaan 

disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan 

yang diperlukan bagi penyajian secara wajar, laporan laba rugi minimal 

mencakup pos-pos berikut: 

a. Pendapatan 

b. Laba rugi usaha 

c. Beban pinjaman 

d. Baian dari laba rugi perusahaan afiliasi dan asosiasi yang diperlukan 

menggunakan metode ekuitas 

e. Beban pajak 

f. Laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan  

g. Pos luar biasa 

h. Hak minoritas 

i. Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan 

Sedangkan menurut Soemarso (2009: 252), mengungkapkan 

pengertian laba bersih bahwa: 

“Laba bersih adalah selisih lebih semua pendapatan dan keuntungan 

terhadap semua biaya dan kerugian. Jumlah ini merupakan kenaikan 

bersih terhadap modal”. 
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Menurut Hanafi dan Abdul Halim, (2012: 13) mengungkapkan tentang 

pengertian bahwa: 

“Aktiva adalah sumber daya yang mempunyai potensi memberikan 

manfaat ekonomi  pada perusahaan pada masa-masa mendatang”. 

Menurut Mardiasmo, (2013: 29), mengungkapkan tentang pengertian 

aktiva bahwa: 

“Aktiva adalah sumber ekonomis perusahaan yang dinyatakan dalam 

satuan uang”.   

 

2.1.4 Return On Equity (ROE) 

2.1.4.1 Pengertian Return On Equity (ROE) 

ROE merupakan salah satu cara menghitung tingkat pengembalian modal 

sendiri atau tingkat pengembalian yang diterima investor. Disamping itu, ROE 

juga merupakan ukuran yang dapat mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba yang diperhitungkan adalah laba usaha setelah dikurangi bunga 

dan pajak (Earning After Tax Income). 

Hal ini dikemukakan oleh (Ross, S.A., Westerfield, R.W., Jaffe, R.W., 

Jordan, 2008: 37): 

“ROE is defined as net income (after interst and taxes) divided by average 

common stockholders equity”. 

Artinya bahwa dalam hal ini ROE diperoleh dari laba usaha setelah 

dikurangi bunga dan pajak yang dibagi oleh modal sendiri. Dengan kata lain 
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perbandingan antara laba setelah dikurangi bunga dan pajak dengan jumlah modal 

sendiri. 

Sedangkan menurut Husnan dan Pudjiastuti, (2012: 74): 

“ROE merupakan rasio untuk mengukur seberapa banyak keuntungan 

yang menjadi hak pemilik modal sendiri”. 

Dari penjelasan di atas bahwa modal kerja yang diperhitungkan untuk 

menghitung rentabilitas modal sendiri hanyalah modal sendiri. Demikian juga 

laba yang diperhitungkan untuk rentabilitas modal sendiri hanyalah laba bersih. 

Maka rentabilitas modal sendiri sering pula dimaksudkan sebagai kemampuan 

suatu perusahaan menghasilkan laba dari modal sendiri yang bekerja di dalamnya. 

Dengan demikian ROE menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

mengalokasikan laba rugi para pemegang saham atas modal yang telah 

ditanamkan oleh para pemegang saham tersebut. Rasio ini menunjukkan 

kemampuan modal pemilik yang ditanamkan oleh investor untuk menghasilkan 

laba bersih yang menjadi bagian dari pemilik. Semakin tinggi keuntungan para 

investor karena semakin efisien modal yang ditanamkannya pada perusahaan 

tersebut. 

Menurut Sartono (2012: 124), rentabilitas modal sendiri (ROE) dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

%100
)(

x
Equity

EATTaxAfterEarning
ROE   

2.1.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi ROE 

Return On equity (ROE) mempunyai pengaruh dari perubahan rentabilitas 

ekonomi pada berbagai tingkat penggunaan modal asing, bahwa tinginya 
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rentabilitas ekonomi (earning power) akan mengakibatkan kenaikan rentabilitas 

modal sendiri. Seperti yang dikemukakan Riyanto (2011: 47): 

“Pengaruh dari perubahan rentabilitas ekonomi terhadap rentabilitas 

modal sendiri pada berbagai tingkat penggunaan modal asing, secara 

teoritis dapatlah dikatakan bahwa makin tingginya rentabilitas ekonomi 

(dengan tingkat bunga tetap), penggunaan modal asing yang lebih besar 

akan mengakibatkan kenaikan rentabilitas modal sendiri.” 

 

Dengan  kata lain bahwa dalam keadaan dimana perusahaan yang 

menggunakan modal asing lebih besar akan memperoleh kenaikan rentabilitas 

modal sendiri yang lebih besar daripada perusahaan yang mempunyai jumlah 

modal asing yang lebih kecil. Sebaliknya dalam situasi ekonomi yang memburuk, 

di mana ROE perusahaan pada umumnya menurun, perusahaan yang mempunyai 

modal asing yang besar akan mengalami penurunan rentabilitas modal sendiri 

yang lebih besar daripada perusahaan yang mempunyai jumlah modal asing yang 

lebih sedikit. 

Selain dipengaruhi oleh perubahan rentabilitas ekonomi, besarnya 

rentabilitas modal sendiri juga dipengaruhi oleh rasio utang. Seperti yang 

dikemukakan oleh Riyanto (2011: 51): 

“Besarnya rentabilitas modal sendiri selain dipengaruhi oleh rentabilitas 

ekonomi juga dipengaruhi oleh rasio utang”. 

Pengaruh rentabilitas ekonomi terhadap rentabilitas modal sendiri selalu 

positif, artinya semakin besar rentabilitas ekonomi selalu mengakibatkan makin 

besarnya rentabilitas modal sendiri, yaitu kalau faktor-faktor lainnya tetap, 

misalnya tingkat bunga, tingkat pajak, dan rasio utang-modal sendiri. Berbeda 

halnya dengan pengaruh rasio utang terhadap rentabilitas modal sendiri. Pengaruh 
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rasio utang terhadap rentabilitas modal sendiri dapat positif, dapat negatif ataupun 

dapat tidak mempunyai pengaruh sama sekali seperti yang dikemukakan oleh 

Riyanto, (2011: 51). 

Pengaruh positif artinya makin besar rasio ini akan mengakibatkan makin 

besarnya rentabilitas modal sendiri. Hal ini akan terjadi jika rentabilitas ekonomi 

lebih besar daripada tingkat bunga. Pengaruh negatif terjadi dalam keadaan 

ekonomi yang sebaliknya, yaitu dalam keadaan rentabilitas ekonomi lebih kecil 

daripada tingkat bunga. 

Sementara itu Brigham dan Houston (2012: 90) mengemukakan bahwa: 

“ROE dapat meningkat karena salah satu dari ketiga alas an berikut: 

marjin laba yang tinggi, efisiensi penggunaan aktiva (seperti diukur oleh 

perputaran total aktiva), atau kenaikan leverage seperti diukur oleh 

multiplier ekuitas)”. 

 

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas dapatlah disimpulkan bahwa 

rentabilitas modal sendiri (ROE) dipengaruhi oleh perubahan rentabilitas ekonomi 

(earning power) pada berbagai tingkat penggunaan modal asing, rasio utang, 

marjin laba yang lebih tinggi, efisiensi penggunaan aktiva dan financial leverage. 

 

2.1.5 Harga Saham 

2.1.5.1 Pengertian Harga Saham 

Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang 

atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah 

selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik 

perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan 
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ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan 

tersebut (Darmadji & Fakhruddin, 2011: 5). 

Nilai buku per lembar saham biasa adalah nilai kekayaan bersih ekonomis 

dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar. Kekayaan bersih ekonomis 

adalah selisih total aktiva dengan total kewajiban. Sedangkan harga pasar adalah 

harga yang terbentuk di pusat jual beli saham. Sementara intrinsik adalah nilai 

saham yang seharusnya terjadi (Hanafi dan Abdul Halim, 2012: 20). 

Harga saham adalah harga pasar, yaitu harga yang terbentuk di pasar jual 

beli saham. Terlalu sedikitnya informasi yang mengalir ke bursa saham cenderung 

mengakibatkan harga saham ditentukan dari tekanan psikologis penjual atau 

pembeli (tindakan irasional). Tindakan irasional ini mengakibatkan salah satu 

pihak untung besar sedangkan pihak lain rugi besar. Hal tersebut bisa terjadi di 

bursa saham dan tidak salah menurut hukum. Untuk mencegah hal tersebut di 

atas, maka sebaiknya perusahaan yang go public  memberikan informasi yang 

cukup setiap saat sepanjang informasi tersebut berpengaruh terhadap harga saham 

dan secara periodik menerbitkan informasi rutin.  

Harga saham setelah mengalami fluktuasi, tergantung naik atau turunnya 

dari satu waktu ke waktu yang lain. Fluktuasi harga tergantung dari kekuatan 

penawaran dan permintaan. Apabila suatu saham mengalami kelebihan 

permintaan maka harga saham tersebut cenderung naik, demikian pula sebaliknya 

apabila terjadi kelebihan penawaran maka harga saham cenderung turun. 

Mardiasmo (2013: 28), mengungkapkan bahwa pengertian saham adalah surat 

tanda kepemilikan atas perusahaan yang menjual saham tersebut. 
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Sedangkan pengertian saham menurut Tandelilin (2010: 18), adalah 

sebagai berikut: 

“Saham merupakan surat tanda bukti bawa kepemilikan atas asset-asset 

perusahaan yang menerbitkan saham. Dengan memiliki saham suatu 

perusahaan, maka investor akan mempunyai hak terhadap pendapatan dan 

kekayaan perusahaan, setelah dikurangi dengan pembayaran semua 

kewajiban perusahaan”. 

 

Menurut Jogiyanto (2017: 181) pada saat suatu perseroan terbatas 

didirikan pada umumnya hanya menerbitkan satu jenis ekuitas saja yang disebut 

saham biasa. Namun kemudian biasanya didasarkan adanya kebutuhan oleh 

perusahaan untuk menerbitkan satu atau lebih jenis, sekuritas saham lagi yang 

memberikan hak-hak dan preferensi yang berbeda-beda kepada para pemegang 

saham terkait. Sekuritas saham yang memberikan hak-hak atau preferensi lebih 

dari hak-hak yang melekat pada sekuritas saham biasa disebut saham referen. 

Setiap saham yang sama jenisnya mempunyai hak yang sama pula. 

 

2.1.5.2 Jenis-Jenis Saham 

Menurut Tandelilin (2010: 18) ada dua jenis saham yang biasa dipasarkan 

yaitu: 

1) Saham Biasa (Common Stock) 

Pengertian saham biasa menurut Tandelilin (2010: 18) sebagai berikut: 

“Saham biasa adalah sekuritas yang menunjukkan bahwa pemegang saham 

biasa tersebut mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan”. 

Pemegang saham-saham jenis ini mewakili kepemilikan diperusahaan 

sebesar modal yang ditanamkan. Keuntungan yang didapatkan oleh pemegang 

saham ini berupa dividen yang berasal dari keuntungan perusahaan. Pemegang 
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saham ini tidak memiliki jaminan pasti atas return yang dihasilkan 

perusahaan. Apabila perusahaan mendapatkan keuntungan, maka pemegang 

saham akan mendapatkan dividen sebesar alokasi yang telah ditetapkan oleh 

RUPS. Namun, apabila perusahaan suatu saat dilikuidasi atau bangkrut, 

pemegang saham jenis ini adalah yang paling akhir mendapatkan hak atau 

asset perusahaan setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi dan pemegang 

saham preferen dibayar sebesar nilai per sekuritas mereka.  

Selain keuntungan berupa dividen, pemegang saham biasa juga bisa 

mendapatkan keuntungan dari selisih nilai beli dengan jual sahamnya. 

Keuntungan jenis ini disebut capital gain, sebaiknya jika harga saham 

mengalami penurunan, maka akan mengalami kerugian yang disebut Capital 

Loss. 

Karakteristik lain dari saham biasa, selain klaim atas asset perusahaan 

paling rendah dibandingkan dengan komponen perusahaan yang lain, juga 

tidak adanya maturity date atau tanggal jatuh tempo. 

2) Saham Preferen (Preferred Stock) 

Pengertian saham menurut Tandelilin (2010: 18) sebagai berikut: 

“Saham preferen adalah saham yang mempunyai kombinasi 

karakteristik gabungan dari obligasi maupun saham biasa”. 

Saham jenis ini memiliki sifat hybrid yang artinya selain memiliki 

karakteristik sebagai saham, juga memiliki sifat seperti halnya obligasi. Jika 

kita memiliki saham jenis ini, kita akan mendapatkan pembayaran secara 

teratur sebesar harga per saham dikalikan dengan bunga setiap tahun (sifat 

obligasi). Apabila saham preferen anda berjenis cumulative, maka jika anda 
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belum menerima pembayaran dividen tahun lalu akan diakumulasikan dengan 

dividen tahun berjalan. Jenis yang lain yaitu non cumulative, yang artinya 

anda tidak akan menerima peningkatan nilai dividen proporsional mengikuti 

peningkatan dividen saham biasa. Pemilik saham preferen memiliki hak suara 

untuk memilih direktur perusahaan, hanya jika dividen tidak dibayarkan 

setahun atau lebih. 

Sifat preferen ini tercermin pula pada perlakuan yang diterima pada 

saat perusahaan dilikuidasi. Pemilik saham ini akan menerima pembayaran  

sebesar harga per saham sebelum dividen atas pemegang saham biasa 

dibayarkan. Oleh karena banyak sifat saham jenis ini akan menyerupai 

obligasi, maka beberapa pihak menggolongkan ke dalam fixed income.   

 

2.1.5.3 Pendekatan Penilaian Saham 

Untuk menentukan harga saham diperlukan adanya suatu model 

perhitungan yang bisa dipergunakan untuk memilih saham mana seharusnya di 

masukan dalam portofolio. Model perhitungan merupakan suatu mekanisme untuk 

mengubah serangkaian variabel perusahaan (misalnya penjualan, laba dan 

deviden) yang diamati menjadi perkiraan harga saham. Ada beberapa pendekatan 

untuk menentukan harga saham yaitu: 

1. Analisis Fundamental 

Dalam analisis ini dinyatakan bahwa, saham memiliki nilai intrinsik tertentu. 

Analisis ini akan membandingkan nilai intrinsik suatu saham dengan harga 

pasarnya dengan dua pendekatan yaitu: 
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a. Pendekatan Deviden 

Deviden merupakan sebagian laba yang dibagikan kepada pemegang 

saham. Pembayaran deviden yang tinggi mencerminkan prospek tingkat 

keuntungan yang baik suatu perusahaan, sedangkan penurunan tingkat 

pembayaran deviden dapat menjadi informasi yang kurang 

menguntungkan bagi perusahaan sebab deviden juga dianggap sebagai 

tanda tersedianya pendapatan yang tinggi dalam perusahaan dan juga 

mengindikasikan tingkat pertumbuhan pendapatan saat ini dan masa yang 

akan datang. Pada akhirnya harga saham akan mengikuti naik turun 

besarnya deviden yang dibagikan. 

b. Pendekatan Price Earning Ratio (PER) 

Pada dasarnya PER memberikan indikasi tentang jangka waktu yang 

diperlukan untuk mengembalikan dana pada tingkat harga saham dan 

keuntungan perusahaan pada suatu periode tertentu. Oleh karena itu, rasio 

ini menggambarkan kesediaan investor membayar suatu jumlah tertentu 

untuk setiap rupiah perolehan laba perusahaan. 

2. Analisis Teknikal 

Analisis ini dimulai dengan cara memperhatikan perubahan harga suatu saham 

dari waktu ke waktu. Model analisis ini beranggapan bahwa harga suatu 

saham akan ditentukan oleh supply dan demand terhadap saham tersebut, 

sehingga asumsi yang berlaku dalam model analisis ini adalah: 

a. Harga pasar saham ditentukan oleh interaksi supply dan demand 

b. Supply dan demand  dipengaruhi banyak faktor baik yang rasional maupun 

irasional 
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c. Perubahan harga saham cenderung mengikuti tren tertentu 

d. Tren tersebut dapat berubah mengikuti pergeseran Supply dan demand 

e. Pergeseran Supply dan demand dapat dideteksi dengan mempelajari 

diagram perilaku pasar 

f. Pola-pola tertentu yang terjadi pada masa lalu akan terulang kembali di 

masa yang akan datang. 

 

2.1.5.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham  

Menurut Syahrir dan Marzuki (2001 dalam Rhamdani, 2017) faktor-faktor 

yang mempengaruhi harga saham diantaranya: 

1. Keadaan dari Negara bersangkutan. 

Faktor keadaan ekonomi dari Negara yang bersangkutan akan 

mempengaruhi harga saham karena semakin baik perekonomian suatu 

Negara semakin memberikan harapan positif bagi perkembangan 

perusahaan yang akan meningkatkan daya tarik kepada investor 

sehingga pasar modal akan diminati investor untuk menanamkan 

modalnya dan akan mendorong permintaan akan saham serta akan 

meningkatkan harga pasar saham. 

2. Kebijakan Pemerintah dalam mengembangkan ekonomi termasuk 

pasar modalnya. 

Kebijakan pemerintah yang menyangkut kebijakan perekonomian, 

termasuk kebijakan di dalamnya kebijakan moneter dan fiska, 

kebijakan moneter dengan mengeluarkan kebijakan suku bunga yang 

memberikan kondisi pasar modal tetap kondusif didukung dengan 

kebijakan untuk pasar modal yang akan memudahkan baik bagi 

perusahaan untuk melakukan emisi maupun kemudahan untuk publik 

untuk berinvestasi sehingga investor akan tetap berminat untuk 

berinvestasi di pasar modal khususnya pada saham sehingga harga 

saham akan terdorong  naik. 

3. Buying Power dari masyarakat 

Faktor Buying Power dari masyarakat Indonesia, jika keadaannya baik 

makan akan mendorong permintaan saham dan harga saham akan 

meningkat karena akan meningkatkan daya tarik investor untuk 

menanamkan modalnya, dan demikian juga dengan sebaliknya. 

4. Harapan-harapan investor mengenai perkembangan ekonomi dan 

perkembangan perusahaan yang telah dan akan go public. 
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Harapan-harapan investor mengenai perkembangan ekonomi dan 

perkembangan perusahaan yang telah dan akan go public, hal tersebut 

akan memberikan kepastian bagi para investor untuk tetap bertahan 

berinvestasi di pasar modal baik menyangkut tingkat pertumbuhan 

ekonomi yang meningkat setiap tahunnya. 

5. Permintaan dan penawaran dari dana yang tersedia. 

Tingkat permintaan dan penawaran dana yang tersedia menyangkut 

tingkat kebutuhan dana yang diperoleh dari pasar modal sehingga 

perusahaan akan melakukan emisi disesuaikan dengan kebutuhan dana 

dan ketersediaan dana pada investor tersebut sehingga harga saham 

yang dibentuk di pasar akan melihat jumlah saham yang beredar 

dengan kecenderungan jika saham beredar terbatas harga 

kecenderungan mudah naik didorong oleh permintaan. 

6. Permintaan dan penawaran dari saham-saham yang diperjualbelikan 

dalam bursa efek. 

Permintaan dan penawaran dari saham-saham yang diperjualbelikan 

dalam bursa efek adalah hal utama yang mempengaruhi harga saham 

dikarenakan semakin tinggi permintaan dan penawaran yang terbatas 

yang memiliki kecenderungan harga saham akan cepat mengalami 

kenaikan. 

7. Berita-berita yang dimuat di media masa. 

Hal tersebut akan mempengaruhi minat pasar sehingga akan 

meningkatkan harga saham terutama berita-berita penting yang 

menyangkut peristiwa ekonomi dan politik. 

8. Kebiasaan dari investor dan lembaga-lembaga pendukung pasar modal, 

termasuk pialang dan underwriter (banker yang membeli sekuritas dan 

menjualnya kepada publik). 

9. Pertimbangan para investor tentang besar kecilnya risiko yang timbul 

dari investasi. 

Pertimbangan para investor tentang besar kecilnya risiko yang timbul 

dari investasi dengan sendirinya akan mempengaruhi harga saham 

dikarenakan hal tersebut akan memberikan gambaran tingkat 

kentungan dan risiko yang diambil oleh investor pada dasarnya 

semakin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan akan semakin 

tinggi pula tingkat risiko yang dihadapi sehingga semakin tinggi 

keuntungan yang diperoleh semakin tinggi pula minat investor 

terhadap saham yang pada akhirnya akan mendorong naik harga 

saham. 

10. Laba perusahaan. 

Semakin besar tingkat laba perusahaan semakin besar pula harapan 

investor untuk memperoleh deviden dan kepastian keberlangsungan 

perusahaan sehingga akan meningkatkan minat investasi dan 

mendorong pergerakan harga saham. 

11. Tingkat penjualan serta pertumbuhan penjualan. 

Tingkat penjualan serta pertumbuhan penjualan yang semakin baik 

akan memperoleh laba yang besar sehingga keberlangsungan 
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perusahaan selalu mendapat kepastian, yang pada akhirnya akan 

meningkatkan minat investasi dan mendorong pergerakan harga 

saham. 

12. Tingkat deviden yang dibagikan 

Semakin besar tingkat laba perusahaan semakin besar pula harapan 

tingkat deviden yang dibagikan kepada pemegang saham dan kepastian 

keberlangsungan perusahaan. Sehingga akan meningkatkan minat 

investasi dan mendorong pergerakan harga saham. 

13. Publikasi laporan keuangan perusahaan. 

Dan untuk mendukung itu, investor senantiasa memerlukan penilaian 

secara menyeluruh menyangkut keuangan perusahaan dimana hal 

tersebut disajikan pada laporan keuangan sehingga kualitas informasi 

yang disajikan dalam laporan keuangan akan memberikan penilaian 

investor tentang layak tidaknya investor untuk melakukan investasi. 

 

Dari kesimpulan di atas, maka ROA dan ROE terdapat kaitannya dengan 

faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham, di mana dalam laporan keuangan 

terlihat adanya laba bersih dilihat di laporan rugi-laba, sedangkan modal dan 

ekuitas di neraca, apabila ROA dan ROE dikalikan 100% dan hasilnya mendekati 

100% perusahaan mampu memanfaatkan seluruh asset dan modal sendirinya 

dalam mencapai keuntungan. Disinilah investor dapat memprediksi kemampuan 

pengambilan hasil investasi dalam harga saham. 

 

2.1.5.5 Faktor Yang Menentukan Saham Naik dan Turun 

Menurut Fahmi dan Lavianti Hadi (2009: 72), ada beberapa kondisi dan 

situasi yang menentukan suatu saham itu akan mengalami fluktuasi, yaitu: 

1. Kondisi mikro dan makro ekonomi 

2. Kebijakan perusahaan dalam memutuskan untuk ekspansi (perluasan 

usaha), seperti membuka kantor cabang (brand office), kantor cabang 

pembantu (sub brand office) baik yang dibuka di domestic maupun 

luar negri. 

3. Penggantian direksi secara tiba-tiba. 

4. Adanya direksi atau pihak komisaris perusahaan yang terlibat tindak 

pidana dan kasusnya sudah masuk ke pengadilan. 

5. Kinerja perusahaan yang terus menerus mengalami penurunan dalam 

setiap waktunya. 
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6. Risiko sistematis, yaitu suatu bentuk risiko yang terjadi secara 

menyeluruh dan telah ikut menyebabkan perusahaan ikut terlibat. 

7. Efek dari psikologi pasar yang ternyata mampu menekan kondisi 

teknikal jual beli saham. 

 

2.1.6 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

Peneliti Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian 

Edi dan 

Fransisca (2003) 

 

Salah satu 

variabel X-nya 

adalah ROE, 

dan harga saham 

sebagai variabel 

Y-nya. Peroide 

penelitian 

selama 7 tahun 

Indikator ROE adalah 

EAT. Objek 

penelitiannya 

sebanyak 8 

perusahaan dalam 

sektor jasa perhotelan. 

Variabel X-nya yaitu 

ROA, ROE, EPS, 

BVS, DER, Return 

Saham (r), Return 

Bebas Risiko (rf), 

Risiko Pasar (β) dan 

Return Market (rm). 

 

 

 

 

Secara simultan 

variabel-variabel 

independen tidak 

berpengaruh 

terhadap harga 

saham. Sedangkan 

secara parsial BVS 

dan ROE 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

harga saham. 

Haryanto dan 

Toto (2003)  

Salah satu 

variabel X yang 

digunkan adalah 

ROE, dan harga 

saham sebagi 

variabel Y. 

Indikator ROE pada 

penelitian ini adalah 

EAT. Objek penelitian 

Haryanto sebanyak 7 

perusahaan pada 

sektor minuman. 

Variabel X yaitu 

Pengembalian Aktiva, 

Pengembalian Ekuitas 

dan MKB. Kemudian 

periode penelitian 

Haryanto hanya 2 

tahun. 

 

 

 

Secara simultan PA, 

PE dan MKB tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

harga saham. 

Sedangkan secara 

parsial; ketiga 

variabel independen 

tersebut berpengaruh 

signifikan terhadap 

harga saham. 
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Peneliti Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian 

Panggabean. 

(2005) 

Salah satu 

variabel X yang 

digunakan 

adalah ROE, 

dan harga saham 

sebagai variabel 

Y. 

Indikator ROE yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

EAT. Objek 

penelitiannya 

sebanyak 20 

perusahaan yang 

terdaftar di LQ45. 

Variabel X dalam 

penelitian ini antara 

lain Pengembalian 

Aktiva PA atau ROA, 

Pengendalian Ekuitas 

PE atau ROE dan 

Marjin Keuntungan 

Bersih MKB. 

Kemudian periode 

penelitian yang 

dilakukan Raja adalah 

3 tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara parsial EVA 

mempunyai korelasi 

yang signifikan 

terhadap harga 

saham, sedangkan 

ROE tidak memiliki 

korelasi yang 

signifikan. 

Noer dan Nila 

(2006) 

Salah satu 

variabel X yang 

digunakan sama 

dengan variabel 

X pada 

penelitian ini 

yaitu ROE dan 

EPS terhadap 

harga saham. 

Indikator ROE yang 

digunakan adalah 

EAT. Kemudian objek 

penelitiannya 

sebanyak 45 

perusahaan 

manufaktur. Lalu 

variabel X yang 

digunakan antara lain 

EVA, ROA, ROE, 

ROS, EPS dan BEP. 

Periode penelitiannya 

selam 2 tahun. 

 

 

 

Secara parsial EPS 

berpengaruh 

terhadap harga 

saham. Sedangkan 

ROE, ROE, ROS, 

BEP dan EVA tidak 

berpengaruh 

terhadap harga 

saham. 
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Peneliti Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian 

Dhita (2009) Salah satu 

variabel X yang 

digunakan sama 

dengan variabel 

X yang 

digunakan 

dalam penelitian 

ini, yakni ROE 

dan EPS 

indikator ROE 

yang digunakan 

laba sebelum 

pajak. 

Perusahaan yang 

digunakan sebagai 

objek penelitian 

adalah 10 perusahaan 

industri pertambangan 

serta 8 perusahaan 

industri pertanian. 

Variabel X yang 

digunakan dalam yaitu 

EPS, PER, BVS, 

ROA, ROE, ROI, 

PBV, DER dan Risiko 

Sistematis (β). Periode 

penelitian selama 4 

tahun. 

Pada industri 

pertambangan semua 

variabel bebas 

berpengaruh 

terhadap harga 

saham baik secara 

simultan maupun 

parsial. Pada industri 

pertanian hanya 

variabel EPS, PER, 

BVS, ROI, PBV, 

DER dan Risiko 

Sistematis (β) yang 

berpengaruh 

terhadap harga 

saham baik secara 

simultan maupun 

parsial. 

 

Ahmed Imran 

Hunjra (2014) 

Salah satu 

variabel X yang 

digunakan sama 

dengan variabel 

X yang 

digunakan 

dalam penelitian 

ini, yakni ROE 

dan EPS 

indikator ROE. 

Variabel X yang 

digunakan dalam 

penelitian ini yaitu 

Dividend Policy, 

Earning per Share, 

Return on Equity, 

Profit after Tax on 

Stock Prices 

. 

Dividend yield is 

negatively related 

with stock price and 

dividend payout 

ratio is positively 

related with stock 

price which means 

that these results are 

against dividend 

irrelevance theory. 

For other 

independent 

variables profit after 

tax and earnings per 

share have 

significant positive 

impact on stock price 

and return on equity 

which shows positive 

insignificant impact 

on stock price. 

Bella (2019) dengan Judul : “Pengaruh Return on Assets (ROA) dan Return on 

Equity (ROE) Terhadap Harga Saham Pada PT. Mayora Indah, Tbk. 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

Pada dasarnya pemodal (investor) akan tertarik untuk melakukan investasi 

pada saham di perusahaan yang menawarkan jumlah, stabilitas dan tingkat 

pertumbuhan dari pendapatan yang akan mereka terima. Para investor akan 

dengan cepat mengestimasi harga saham perusahaan dimasa yang akan datang 

dengan besarnya deviden yang akan diterima apabila para investor mengetahui 

dengan pasti laba yang akan mereka peroleh dari perusahaan. Salah satu rasio 

Profitabilitas yaitu Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE), secara 

langsung dapat mempengaruhi harga saham, dengan asumsi bahwa jika ROA dan 

ROE besar hal ini menunjukkan kinerja perusahaan bagus sehingga perusahaan 

memiliki tingkat efisiensi yang baik pula, maka harga saham akan mengalami 

kenaikan pula, dan akan meningkatkan return. 

Secara umum ROA dan ROE dianggap sebagai alat pengukuran terbaik 

dari kinerja suatu perusahaan. ROA merupakan rasio profitabilitas yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan atas modal yang di investasikan dalam 

keseluruhan aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Dalam perhitungannya 

ROA hanya menggunakan laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva 

perusahaan. Pengaruh ROA terhadap Harga Saham bisa diilustrasikan jika kinerja 

perusahaan itu bagus maka return yang dihasilkan oleh suatu perusahaan akan 

semakin tinggi sehingga harga saham perusahaan pun akan semakin tinggi pula 

maka risiko yang ditimbulkan akan semakin kecil. Sedangkan Return on Equity 

(ROE) merupakan salah alat utama investor yang paling sering digunakan dalam 
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menilai suatu saham. Dalam perhitungannya, secara umum ROE dihasilkan dari 

pembagian laba bersih setelah pajak dengan ekuitas (modal sendiri).  

Bagi perusahaan pada umumnya masalah rentabilitas adalah lebih penting 

daripada masalah laba, karena laba yang besar saja belumlah merupakan ukuran 

bahwa perusahaan itu telah bekerja dengan efisien. Hubungannya rasio ini dengan 

harga saham ialah, jika semakin tinggi rasio ini menandakan kinerja perusahaan 

semakin baik atau efisien, nilai equity perusahaan akan meningkat dengan 

peningkatan rasio ini dan akan memicu naiknya harga saham perusahaan tersebut.  

Hal ini karena tingkat pengembalian yang dihasilkan suatu perusahaan lebih tinggi 

sehingga dapat meminimalkan resiko menjadi sekecil mungkin. Sehingga pada 

tahap akhir penelitian akan dilihat kecenderungan terhadap perubahan yang akan 

terjadi.  

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka konsep dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  

Kerangka Konsep Penelitian 

ROA 

(Sartono, 2012: 

123) 

ROE 

Husnan dan 

Pudjiastuti, 

(2012: 74) 

Harga Saham 

 

(Hanafi dan 

Abdul Halim, 

2012: 20) 
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2.3 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

Ha1 :  Terdapat pengaruh secara parsial Return on Assets (ROA) dan Return on 

Equity (ROE) terhadap Harga Saham pada PT. Mayora Indah, Tbk.  

Ha2 :  Terdapat pengaruh secara simultan Return on Assets (ROA) dan Return on 

Equity (ROE) terhadap Harga Saham pada PT. Mayora Indah, Tbk. 
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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

bergerak pada sektor pertambangan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Dengan ruang lingkup pengaruh Return on Assets (ROA) dan Return on Equity 

(ROE) terhadap Harga Saham. 

 

3.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

PT Mayora Indah Tbk (IDX: MYOR) atau Mayora Group adalah salah 

satu kelompok bisnis produk konsumen di Indonesia, yang didirikan pada tanggal 

17 Februari 1977. Perusahaan ini telah tercatat di Bursa Efek Jakarta sejak tanggal 

4 Juli 1990. Saat ini mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Unita 

Branindo sebanyak 32,93%. 

PT. Mayora Indah Tbk didirikan dengan akta No. 204 tanggal 17  Februari 

1977 dari  notaris Poppy Savitri Parmanto SH. Sebagai pengganti dari notaris 

Ridwan Suselo SH. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/5/14 tanggal 

3 januari 1978 dan telah didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri 

Tangerang No. 2/PNTNG/1978 tanggal 10 januari 1978. Anggaran Dasar 

Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir dengan akta 

notaris Adam Kasdarmadji SH. No. 448 tanggal 27 Juni 1997, antara lain 

mengenai maksud dan tujuan perusahaan. Akta perubahan ini telah mendapat 
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persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan 

No. C2-620.HT.01.04.TH98 tanggal 6 Pebruari 1998. 

Perusahaan berdomisili di Tangerang dengan pabrik berlokasi di 

Tangerang dan Bekasi kantor Pusat Perusahaan berlokasi di Gedung Mayora, Jl. 

Tomang Raya No. 21-23, Jakarta. Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar 

perusahaan ruang lingkup kegiatan perusahaan adalah menjalankan usaha dalam 

bidang industri, perdagangan serta agen atau perwakilan. Perusahaan mulai 

beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1978. jumlah karyawan perusahaan 

dan anak perusahaan hingga saat ini sebanyak 5300 karyawan. 

Didukung oleh jaring distribusi yang kuat, produk PT Mayora Indah Tbk 

tidak hanya ada di Indonesia namun juga dapat kita jumpai di Negara seberang 

lautan seperti Malaysia, Thailand, philiphines, Vietnam, Singapore, Hong Kong, 

Saudi Arabia, Australia, Africa, America dan Italy. 

 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analitis. Metode Deskriptif Analitis adalah suatu metode yang meneliti status 

kelompok manusia, objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun 

suatu kelas peristiwa pada masa yang sekarang dengan tujuan membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Moh Nazir, 2002:63). 
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3.2.2 Operasionalisasi Variabel 

Variabel merupakan gejala yang menjadi fokus peneliti untuk diamati. 

Variabel itu sebagai atribut dari sekelompok orang atau objek yang mempunyai 

variasi antara satu dengan yang lainnya (Sugiyono, 2009: 58). 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga variabel, dimana variabel 

tersebut disesuaikan dengan judul penelitian yang dipilih penulis yaitu “Pengaruh 

Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) Terhadap Harga Saham”. 

Adapun variabel tersebut adalah: 

1. Variabel Independen (X) 

Variable yang dapat menerangkan atau mempengaruhi variabel lainnya atau 

bebas. Dalam penelitian ini yang berfungsi menjadi variabel independen 

adalah Return on Assets (ROA) (X1) dan Return on Equity (ROE) (X2). 

2. Variabel Dependen (Y) 

Variabel yang keadaan (nilainya) ditentukan atau diterangkan oleh variable 

lain. Dalam penelitian ini yang berfungsi sebagai variabel dependen adalah 

Harga Saham. 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel   

Variabel Definisi Indikator Satuan Skala 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Return on 

Assets (ROA) 

(X1) 

Return on Assets (ROA) 

Merupakan kemampuan 

perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari 

aktiva yang 

dipergunakan.  

 

(Sartono, 2012: 123) 

 

 

 

Perbandingan antara 

Laba bersih setelah 

pajak dengan total 

aktiva 

Presentase 

(%) 

Rasio 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

Return on 

Equity (ROE) 

(X2) 

Return on Equity (ROE) 

merupakan kemampuan 

perusahaan untuk 

menghasilkan laba 

dengan modal sendiri 

(Husnan dan Pudjiastuti, 

2012: 74) 

 

Perbandingan antara 

keuntungan setelah 

pajak dengan jumlah 

modal sendiri 

Presentase 

(%) 

Rasio 

Harga Saham 

(Y) 

Harga saham adalah 

harga pasar, yaitu harga 

yang terbentuk di pasar 

jual beli saham 

 

(Hanafi dan Abdul 

Halim, 2012: 20) 

 Harga pasar 

saham periode t-1  

 Harga pasar 

saham periode t  

Presentase 

(%) 

Rasio 

 

 

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

1. Penelitian Dokumen (Documentation Research) 

Yaitu mentransfer data yang diperoleh atau informasi yang di dokumentasikan 

oleh perusahaan. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan 

dari berbagai referensi yang ada hubungannya dengan variabel yang diteliti. 

 

3.2.3.1 Jenis Data 

Data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder. Menurut Nur 

Indriantoro (2007: 149): 

“Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (dipilih dan dicatat pihak lain).” 
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Dan data yang dapat menunjang penelitian ini diperoleh dari laporan 

tahunan selama 5 tahun dimulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 

melalui Web (www.idx.co.id). Data lain diperoleh dari sumber kepustakaan, 

jurnal keuangan dan hasil penelitian yang berhubungan dengan objek yang diteliti 

penulis.  

3.2.3.2 Populasi Sasaran 

Populasi adalah kumpulan dari satuan yang sifatnya akan ditaksir (Moehar 

Daniel, 2005:55). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan 

PT.        dari periode tahun 2013 sampai dengan 2017 sebanyak 5 data. (Sumber: 

www.idx.co.id).  

 

3.2.4 Model/Paradigma Penelitian 

Variabel yang digunakan terdiri atas 3 variabel, yaitu Return on Assets 

(X2) dan Return on Equity (X2) sebagai variabel bebas (variabel independen) serta 

Harga Saham (Y) sebagai variabel terikat (variabel dependen). Selanjutnya dapat 

digambarkan dalam bentuk paradigma penelitian sebagai berikut: 

  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Gambar 3.1 

Model/Paradigma Penelitian 

ROA 

X1 

ROE 

X2 

HARGA 

SAHAM 

Y 
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3.2.5 Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang terdiri dari dua variabel 

bebas (variabel independen) yakni Return On Assets (X1), dan Return On Equity 

(X2) dan satu variabel terikat (variabel dependen) yakni Harga Saham (Y). 

Penulis akan mengolah data dengan menggunakan alat analisis data sebagai 

berikut: 

1. Analisis Regresi Berganda 

Untuk mengukur pengaruh ROA, ROE terhadap Harga Saham 

digunakan analisis statistik, yaitu analisis regresi berganda. Adapun regresi 

berganda dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 +b             

(Sugiyono, 2007: 251) 

Keterangan : 

Y = Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan (Harga Saham) 

a = Harga Y bila X = 0 (harga konstanta), didapat dari: 

  a = Y – b1X1 – b2X2  

b = Harga arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka 

peningkatan    ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan 

pada variabel independen, nilai b dapat dicari dengan rumus: 

1. ∑X1Y = b1 ∑X1
2
 + b2∑X1∑X2 

2. ∑X2Y = b1∑X1∑X2 + b2 ∑X2
2
 (Sugiyono, 2007: 257) 

X =   Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai 

tertentu. 
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 = Variabel lain yang tidak diteliti. 

2. Analisis korelasi ganda 2 variabel independen 

Analisis korelasi adalah suatu ukuran yang dipakai untuk mengetahui 

derajat asosiasi atau derajat keeratan antara variabel independen dan variabel 

dependen. Di mana derajat keeratan tersebut tergantung dari pola variasi dan 

interelasi yang bersifat simulator dari variabel independen dan variabel 

dependen. Derajat hubungan ini ditunjukkan oleh koefisien korelasi yang 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

a. Secara Parsial 
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                  (Sugiyono, 2007: 221) 

b. Secara Simultan 
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                 (Sugiyono, 2007: 218) 

Keterangan : 

21xyxR   :  Korelasi antara variable X1 dengan X2 secara bersama-sama 

dengan variable Y 

1ryx  : Korelasi Product moment antara Y dan X1 

2ryx   : Korelasi Product moment antara Y dan X2 

21xrx   : Korelasi  Product moment antara X1 dan X2  
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 Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien besar atau kecil, 

maka dapat berpedoman pada ketentuan yang tertera pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Pedoman untuk Memberikan Interpretasi terhadap 

Koefisien Korelasi 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0, 399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

              (Sugiyono, 2007 : 216) 

 

3. Koefisien Determinasi 

Yaitu pengkuadratan nilai korelasi (R
2
) untuk mengetahui intensitas 

X1, X2 terhadap Y. Analisis ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar 

pengaruh ROA dan ROE terhadap Harga Saham.  

Rumus yang digunakan untuk menghitung analisis ini adalah: 

Kd = R
2
 x 100%     (Sugiyono, 2007: 216) 

            Keterangan : 

Kd = Koefisien determinasi 

R
2
 = Koefisien korelasi 

4. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis akan dimulai dengan penetapan hipotesis 

operasional, penetapan tingkat signifikansi, uji signifikansi, kriteria dan 

penarikan simpulan. Adapun tahapan tersebut terdiri dari: 
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a. Penetapan Hipotesis Operasional 

Dengan hipotesis sebagai berikut: 

1) Secara Parsial 

a) ROA Terhadap Harga Saham 

H0 : 0
1
XY , Tidak terdapat pengaruh yang signifikan ROA 

terhadap Harga Saham 

Ha : 
1XY ≠ 0,  Terdapat pengaruh yang signifikan ROA terhadap 

Harga Saham 

b) ROE Terhadap Harga Saham 

H0 : 
2XY   = 0, Tidak pengaruh yang signifikan ROE terhadap 

Harga Saham 

Ha : 
2XY  ≠ 0,  Terdapat pengaruh yang signifikan ROE 

terhadap Harga Saham 

Untuk menguji signifikansi pengaruh secara parsial dari masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen digunakan uji 

t. Nilai t dapat diketahui dengan menggunakan rumus berikut: 

p

p

r

nr
t

21

3




    

ttabel dicari dengan dk = n-1 (Sugiyono, 2007 : 222) 

Keterangan : 

t   =  thitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan t tabel 

r =   korelasi parsial yang ditemukan. 

n =  Sampel 
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Kaidah keputusan yang digunakan adalah : 

Terima H0 jika –t ½ α ≤ t hitung ≤ t ½ α 

Tolak H0 jika -t ½ α > t hitung atau t hitung > t ½ α 

2) Secara Simultan 

H0 : 
21XXY = 0, Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara 

bersama-sama variabel ROA dan ROE terhadap 

Harga Saham 

Ha :
21XXY ≠ 0, Terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama 

variabel ROA dan ROE terhadap Harga Saham 

Untuk menguji signifikansi pengaruh dari seluruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara bersama-sama, digunakan uji F. 

Nilai F dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

  11

/
2

2




knR

kR
Fh      (Sugiyono, 2007: 219) 

Keterangan : 

2R  : Koefisien korelasi ganda yang telah ditemukan 

K : Banyaknya Variabel independen 

n : Ukuran sampel 

F : F hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan F tabel. 

Dengan didasarkan dk pembilang = k dan dk penyebut = (n – k – 1) 

dan taraf  kesalahan 5% maka kaidah keputusannya : 

H0 diterima jika F hitung ≤ F Tabel 

H0 ditolak jika F hitung > F Tabel 
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b. Penetapan Tingkat Signifikansi 

Taraf signifikansi (α) ditetapkan sebesar 5%, ini berarti kemungkinan hasil 

penarikan kesimpulan memiliki batas toleransi kekeliruan 5%. Taraf 

signifikansi adalah tingkat yang umum digunakan dalam penelitian sosial 

karena dianggap cukup ketat untuk mewakili hubungan antara variabel-

variabel yang diteliti.   

5. Penarikan simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis akan melakukan analisis secara 

kuantitatif. Dari hasil tersebut akan ditarik simpulan, apakah hipotesis yang 

telah ditetapkan itu diterima atau ditolak. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Return on Asset  (ROA) pada PT. Mayora Indah, Tbk 

 

 Bagi perusahaan komponen penting pertama yang harus diperhatikan 

dalam analisis perusahaan adalah Return on Asset (ROA). Karena dengan Return 

on Asset (ROA) suatu perusahaan menunjukkan dapat menjalankan usahanya dan 

mendapat laba perusahaan dari asset yang dimiliki. 

Besarnya Return on Asset (ROA) perusahaan bisa diketahui dari informasi 

laporan keuangan perusahaan. Meskipun beberapa perusahaan tidak 

mencantumkan besarnya ROA perusahaan bersangkutan dalam laporan 

keuangannya, tetapi besarnya ROA suatu perusahaan bisa dihitung berdasarkan 

Laba setelah pajak dan total aktiva perusahaan. Rasio ini memiliki standar industri 

sebesar 30%. (Kasmir, 2012: 208). 

 Kondisi perkembangan Return on Asset (ROA) pada PT. Mayora Indah, 

Tbk periode 2013 - 2017 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Return on Asset (ROA) pada PT. Mayora Indah, Tbk 

Periode  Tahun 2013 – 2017 

Tahun Net Income 

(Dalam Jutaan 

Rupiah) 

Total Asset 

(Dalam Ribuan 

Rupiah) 

Return On 

Asset (ROE).  

(Persen) 

Pertumbuhan 

(Persen) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2013 1013558 9710223 10,44  

2014 409825 10291108 3,98 (61,85) 

2015 1250233 11342716 11,02 176,78 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

2016 1388676 12922422 10,75 (2,50) 

2017 1630954 14915850 10,93 1,75 

Sumber: PT. Mayora Indah, Tbk/ www.idx.co.id 

4.1.2 Return On Equity (ROE) pada PT. Mayora Indah, Tbk 

 

 Bagi perusahaan komponen penting lain yang harus diperhatikan dalam 

analisis perusahaan adalah Return On Equity (ROE). Karena dengan Return On 

Equity (ROE) suatu perusahaan menunjukkan dapat menjalankan usahanya dan 

mendapat laba perusahaan dari modal sendri. 

Besarnya Return On Equity (ROE).  perusahaan bisa diketahui dari 

informasi laporan keuangan perusahaan. Meskipun beberapa perusahaan tidak 

mencantumkan besarnya ROE perusahaan bersangkutan dalam laporan 

keuangannya, tetapi besarnya ROE suatu perusahaan bisa dihitung berdasarkan 

Laba setelah pajak dan total modal perusahaan. Rasio ini memiliki standar industri 

sebesar 40%. (Kasmir, 2012: 208). 

 Kondisi perkembangan Return On Equity (ROE)  pada PT. Mayora Indah, 

Tbk periode 2013 - 2017 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Return On Equity (ROE) pada PT. Mayora Inda, Tbk 

Periode  Tahun 2013 – 2017 

Tahun Net Income 

(Dalam Jutaan 

Rupiah) 

Total Equity 

(Dalam Jutaan 

Rupiah) 

Return On 

Equity (ROE) 

(Persen) 

Pertumbuhan 

(Persen) 

2013 1013558 3893900 26,03 - 

2014 409825 4100555 9,99 (61,60) 

2015 1250233 5194460 24,07 140,82 

2016 1388676 6265256 22,16 (7,91) 

2017 1630954 7354346 22,18 0,05 

Sumber: PT. Mayora Indah, Tbk/ www.idx.co.id 
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4.1.3 Harga Saham pada PT. Mayora Indah, Tbk 

Harga saham merupakan salah satu indikator pengelolaan perusahaan.  

Keberhasilan dalam menghasilkan keuntungan akan memberikan kepuasan bagi 

investor yang rasional. Harga saham yang cukup tinggi akan memberikan 

keuntungan, yaitu berupa capital gain dan citra yang lebih baik bagi perusahaan 

sehingga memudahkan bagi manajemen untuk mendapatkan dana dari luar 

perusahaan. Besarnya harga saham perusahaan bisa diketahui dari informasi 

laporan keuangan perusahaan lewat Harga Saham Penutupan (Closing Price).  

Kondisi perkembangan Harga Saham PT. Mayora Indah, Tbk periode 

2013 – 2017 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Harga Saham pada PT. Mayora Indah, Tbk  

Periode 2013 – 2017  

Tahun Harga Saham  Pertumbuhan 

(Dalam Rupiah) (Dalam Persen) 

2013 26.000 - 

(1) (2) (3) 

2014 20.900 (19,62) 

2015 30.500 45,93 

2016 1.645 -94,61 

2017 2.020 22,79 

Sumber: www.Idx.co.id / PT. Mayora Indah, Tbk  

 

4.2 Pembahasan  

4.2.1 Return On Asset (ROA) pada PT. Mayora Indah, Tbk 

Berdasarkan hasil penelitian Tabel 4.1, tingkat perkembangan Return on 

Asset (ROA) pada PT. Mayora Indah, Tbk periode tahun 2013 – 2017 secara 

umum positif dan mengalami fluktuasi penurunan dan kenaikan.  Pada Tahun 

http://www.idx.co.id/
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2013 ROA tercatat sebesar 10,44% kemudian turun signifikan di pada tahun 2009 

tercatat menjadi sebesar 3,98%, yang berarti setiap Rp.100 Total Asset 

menghasilkan Laba Bersih sebesar Rp. 3,98, ini juga berarti perusahaan mampu 

memberi profitabilitas karena ROA positif walaupun nilainya kecil. Penurunan ini 

disebabkan penurunan laba akibat revaluasi dalam laporan laba rugi PT. Mayora 

Indah, Tbk. Pada rentang tahun 2014 kembali naik hingga menjadi sebesar 

11,02%, yang berarti setiap Rp.100 Total Asset menghasilkan Laba Bersih sebesar 

Rp. 11,02,  hal ini disebabkan semakin baik nya nilai asset perusahaan dengan 

ditandai naik nya laba bersih atau profit perusahaan. Namun pada di tahun 2016 

kembali terjadi penurunan menjadi 10,75%. Hal ini disebabkan oleh gejolak 

kondisi ekonomi Indonesia yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan 

terutama turun nya laba bersih perusahaan. Dan pada tahun 2017 ROA kembali 

mengalami peningkatan menjadi 10,93%, yang berarti setiap Rp.100 Total Asset 

menghasilkan Laba Bersih sebesar Rp. 10,93,-. Hal ini disebabkan meningkatnya 

kinerja perusahaan dan geliat investasi di indonesia.  

ROA tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 11,02% dan ROA terendah 

terjadi pada tahun 2014 sebesar 3,98%. Return on Asset (ROA) PT. Mayora 

Indah, Tbk berada di bawah standar rata – rata rasio industri yaitu sebesar 30%, 

yang berarti Perusahaan belum mampu menghasilkan laba dari asset yang optimal. 

 

4.2.2 Return On Equity (ROE) pada PT. Mayora Indah, Tbk 

Berdasarkan hasil penelitian Tabel 4.2, tingkat perkembangan Return On 

Equity (ROE)  pada PT. Mayora Indah, Tbk periode tahun 2013 – 2017 secara 
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umum positif dan mengalami fluktuasi penurunan dan kenaikan.  Pada Tahun 

2013 ROE tercatat sebesar 26,03% kemudian turun pada tahun 2014 tercatat 

sebesar 9,99%, yang berarti setiap Rp.100 Total Equity/ modal menghasilkan 

Laba Bersih sebesar Rp. 9,99, ini juga berarti perusahaan mampu memberi 

profitabilitas karena ROE positif walaupun nilainya kecil. Penurunan ini 

disebabkan penurunan laba perusahaan akibat revaluasi dalam laporan laba rugi 

PT. Mayora Indah, Tbk. Pada tahun 2015 kembali naik hingga menjadi sebesar 

24,07%, yang berarti setiap Rp.100 Total Equity/ modal menghasilkan Laba 

Bersih sebesar Rp. 24,07,  hal ini disebabkan semakin baik nya nilai modal 

perusahaan dengan ditandai naik nya laba bersih atau profit perusahaan. Namun 

pada tahun 2016 kembali terjadi penurunan menjadi 22,16%. Hal ini disebabkan 

oleh gejolak kondisi ekonomi Indonesia yang mempengaruhi kinerja keuangan 

perusahaan terutama turun nya modal perusahaan karena investasi turun. Dan 

pada tahun 2017 Return On Equity (ROE)   kembali mengalami peningkatan 

menjadi 22,18%, yang berarti setiap Rp.100 Total Equity/ modal menghasilkan 

Laba Bersih sebesar Rp. 22,18,-. Hal ini disebabkan meningkatnya kinerja 

perusahaan dan geliat investasi di indonesia.  

Return On Equity (ROE)   tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 

26,03% dan Return On Equity (ROE)  terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 

9,99%. Return On Equity (ROE)   PT. Mayora Indah, Tbk secara umum berada di 

bawah standar rata – rata rasio industri yaitu sebesar 40%, yang berarti 

Perusahaan belum mampu menghasilkan laba dari modal yang optimal. 
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4.2.3 Harga Saham pada PT. Mayora Indah, Tbk 

Berdasarkan hasil Penelitian pada Tabel 4.3, tingkat perkembangan Harga 

saham pada PT. Mayora Indah, Tbk periode 2013 – 2017 secara umum 

berfluktuasi atau mengalami penurunan  dan peningkatan setiap tahun nya. Pada 

tahun 2013 harga saham tercatat sebesar Rp. 26.000,-.  Di tahun 2014 mengalami 

penurunan hingga mencapai Rp. 20.900,-. atau turun 16,4%, hal ini disebabkan 

oleh krisis ekonomi global yang berimbas ke pasar modal Indonesia. Namun di 

tahun 2015 kembali mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar Rp. 30.500,- atau 

naik 45,93%, hal ini disebabkan oleh kembali bergairahnya pasar modal di 

Indonesia seiring dengan membaik nya perekonomian pasca krisis ekonomi 

global. Pada tahun 2016 harga saham tercatat mengalami penurunan yang 

signifikan yaitu sebesar Rp. 1.645,-. penurunan ini disebabkan oleh beberapa 

faktor baik dari masalah dan isu tentang ekonomi, politik dan keamanan yang 

terjadi di Indonesia di tahun tersebut. Namun pada tahun 2017 kembali 

mengalami sedikit kenaikan menjadi sebesar Rp. 2.20,-.  Harga saham tertinggi 

pada tahun 2015 sebesar Rp.30.500,- sedangkan harga saham terendah terjadi 

pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.645,-. 

 

4.2.4 Pengaruh Secara Parsial Return on Asset (ROA) terhadap Harga 

Saham pada PT. Mayora Indah, Tbk 

Untuk menguji hipotesis pengaruh secara parsial Return on Asset (ROA) 

(X1) terhadap harga saham pada PT. Mayora Indah, Tbk periode tahun 2013 - 

2017 dilakukan dengan menggunakan uji t. Berdasarkan uji hipotesis dengan 

menggunakan uji t pada hasil perhitungan SPSS 20.0 yang tersaji pada Tabel 
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Coefficients untuk variabel Return on Asset (ROA) diperoleh nilai thitung = 1,556 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,260 > (𝒶 = 0,05), maka nilai ttabel = +2,179 dari 

perhitungan tersebut diperoleh bahwa nilai thitung < ttabel dan berdasarkan 

probabilitas nilai signifikansi sebesar 0,260 > 0,05. Dengan demikian hal ini 

berarti Ho1 diterima dan Ha1 ditolak atau dengan kata lain Return on Asset (ROA) 

berpengaruh namun tidak signifikan terhadap harga saham pada PT. Mayora 

Indah, Tbk periode tahun 2013 - 2017. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui pengaruh Return on Asset 

(ROA) terhadap Harga saham sebesar (0,740
2
) = 0,5476 atau 54,76%. Return on 

Asset (ROA) memberikan sinyal positif kepada para investor akan prospek saham 

karena mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan. Dan semakin besar Return on Asset (ROA)  maka cenderung akan 

semakin banyak permintaan saham, pembelian saham atau penanaman modal, 

yang pada akhirnya harga saham akan cenderung meningkat. penjelasan ini 

didukung oleh teori yang dikemukan oleh Kasmir, (2012: 200), Tingginya rasio 

profitabilitas akan menyebabkan suatu perusahaan dianggap memiliki kinerja 

yang baik, selain itu meningkatnya profitabilitas juga akan meningkatkan daya 

tarik investor untuk menginvestasikan modalnya karena semakin tinggi 

profitabilitas menandakan laba perusahaan tersebut semakin besar.  

Pendapat ini juga sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Ahmed Imran Hunjra (2014) yang menunjukan secara parsial Return on 

Asset (ROA) berpengaruh  namun tidak signifikan terhadap Harga Saham). 
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4.2.5 Pengaruh Secara Parsial Return on Equity (ROE) terhadap Harga 

Saham pada PT. Mayora Indah, Tbk 

Untuk menguji hipotesis pengaruh secara parsial Return on Equity (ROE) 

(X2) terhadap harga saham pada PT. Mayora Indah, Tbk periode tahun 2013 - 

2017 dilakukan dengan menggunakan uji t. Berdasarkan uji hipotesis dengan 

menggunakan uji t pada hasil perhitungan SPSS 20.0 yang tersaji pada Tabel 

Coefficients untuk variabel Return on Equity (ROE) diperoleh nilai thitung = 1,497 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,273 > (𝒶 = 0,05),, maka nilai ttabel = +2,179 

dari perhitungan tersebut diperoleh bahwa nilai thitung < ttabel dan berdasarkan 

probabilitas nilai signifikansi sebesar 0,273 > 0,05. Dengan demikian hal ini 

berarti Ho2 diterima dan Ha2 ditolak atau dengan kata lain Return on Equity (ROE) 

berpengaruh namun tidak signifikan terhadap Harga saham pada PT. Mayora 

Indah, Tbk periode tahun 2013 – 2017. 

Berdasarkan pendapat diatas diketahui pengaruh Return on Equity (ROE) 

terhadap Harga saham sebesar (0,727
2
) = 0,5285 atau 52,85%.   Return on Equity 

(ROE)memberikan sinyal positif kepada para investor akan prospek saham karena 

mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Dan 

semakin besar Return on Equity (ROE) maka cenderung akan semakin banyak 

permintaan saham, pembelian saham atau penanaman modal, yang pada akhirnya 

harga saham akan cenderung meningkat. penjelasan ini didukung oleh teori yang 

dikemukan oleh Kasmir, (2012: 200), Tingginya rasio profitabilitas akan 

menyebabkan suatu perusahaan dianggap memiliki kinerja yang baik, selain itu 

meningkatnya profitabilitas juga akan meningkatkan daya tarik investor untuk 
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menginvestasikan modalnya karena semakin tinggi profitabilitas menandakan laba 

perusahaan tersebut semakin besar. 

Pendapat ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Noer dan Nila (2006) dimana hasil penelitian menunjukan Secara parsial  Return 

on Equity (ROE)  tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham Pada 

Perusahaan Industri Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.  

 

4.2.6 Pengaruh Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) 

terhadap  Harga Saham pada PT. Mayora Indah, Tbk baik secara 

Simultan. 

 

Untuk mengetahui pengaruh Return On Asset (ROA) dan Return On Equity 

(ROE) terhadap Harga Saham pada PT. Mayora Indah, Tbk dilakukan pengolahan 

dengan menggunakan analisis regresi berganda. Adapun proses perhitungan data 

di lakukan dengan menggunakan program SPSS V.20. melalui tahapan – tahapan, 

sebagai berikut:  

4.2.6.1 Uji Asumsi Klasik 

a) Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam uji 

normalitas ini digunakan grafik dan uji kolmogorov Smirnov untuk mendeteksi 

apakah residual berdistribusi normal atau tidak. 

1) Analisa grafik dengan Normal Probability Plot (Normal P-P Plot).  

Berdasarkan Uji normalitas dengan menggunakan Grafik hasil pengolahan 

data SPSS (terlampir), dapat dilihat bahwa titik-titik yang menyebar disekitar 
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garis diagonal dan penyebaran titik-titik data searah dengan garis diagonal, hal ini 

menandakan bahwa model asumsi regresi memenuhi asumsi normalitas dan model 

regresi layak dipakai untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel bebas 

(Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE) terhadap variabel terikat 

(Harga saham). 

2) Uji Kolmogorov-Smirnov 

 Berdasarkan tabel Kolmogorov-Smirnov (data terlampir), maka dapat 

disimpulkan data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat 

dari nilai “Asymp.Sig.(2tailed)” > dari derajat alpha (0,05) maka uji normalitas 

terpenuhi. 

b) Uji Multikolinieritas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

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

tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen 

saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal (Ghozali, 2011: 91). 

Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, dapat dilihat dari Value Inflation 

Factor (VIF). Apabila nilai VIF > 10, terjadi multikolinieritas. Sebaliknya, jika 

VIF < 10, tidak terjadi multikolinearitas (Wijaya, 2011: 119). 

 Untuk analisisnya dengan SPSS kita lihat hasil output pada tabel 

"Coefficients" (terlampir). Berdasarkan data tersebut, dari hasil uji Variance 

Inflation Factor (VIF) pada hasil output SPSS tabel coefficients masing-masing 

variabel bebas memiliki nilai   VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0,01 maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi linier berganda tidak terdapat multikoliniearitas 
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antara variabel terikat dengan variabel bebas sehingga dapat digunakan dalam 

penelitian. 

c) Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan metode grafik 

Scatterplot (data terlampir). Dari Grafik tersebut dapat diketahui bahwa tidak 

terjadi heteroskedastisitas sebab tidak ada pola yang jelas serta titik-titik 

menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. sehingga dapat dikatakan 

uji heteroskedastisitas terpenuhi.  

d) Uji Autokorelasi 

 Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara 

anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu (time series) 

atau ruang (cross section).  

 Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi 

adalah dengan uji Durbin-Watson (DW). Berikut adalah hasil uji Autokorelasi 

dengan metode Durbin Watson (DW) pada tabel terlampir. 

 Dari tabel tersebut didapat nilai Durbin-Watson (DW hitung) sebesar 

2,264 berdasarkan kriteria yang telah ditentukan DW hitung berada diantara -4 

dan 4, yakni -4 ≤ 2,264 ≤ 2 maka ini berarti tidak terjadi autokorelasi. Sehingga 

kesimpulannya adalah uji autokorelasi terpenuhi. 

4.2.6.2 Analisis Regresi Berganda 

 Pengujian persyaratan analisis dan asumsi klasik dasar regresi yang telah 

dilaksanakan sebelumnya memberikan hasil bahwa variabel – variabel yang 
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terlihat didalamnya memenuhi kualifikasi persyaratan dan asumsi klasik tersebut, 

penelitian dilanjutkan dengan melakukan pengajuan signifikan model dan 

interpretasi model regresi. 

 Berdasarkan  data yang diperoleh dari hasil perhitungan SPSS v.20 maka 

persamaan regresi adalah sebagai berikut: 

Y = 12769,051 + 10864,451   + 5067,219    

 Interpretasi dari persamaan regresi berganda tersebut adalah 

1) Jika diasumsikan nilai dari variabel    (ROA) dan    (ROE) adalah konstan 

atau sama dengan nol, maka nilai variabel Y (Harga Saham) adalah 

12769,051. 

2) Variabel ROA (  ) mempunyai pengaruh Positif terhadap Harga saham (Y) 

dengan koefisien regresi sebesar 10864,451 yang artinya jika terjadi 

peningkatan variabel ROA (  ) sebesar Rp. 1, maka Harga Saham akan 

bertambah Rp. 10864,451. Dengan catatan bahwa variabel lain tetap atau 

konstan. 

3) Variabel ROE (  ) mempunyai pengaruh positif terhadap Harga Saham (Y) 

dengan koefisien regresi sebesar 5067,219 yang artinya jika terjadi 

peningkatan variabel ROE (  ) sebesar 1 %, maka Harga Saham akan 

bertambah 5067,219. Dengan catatan bahwa variabel lain tetap atau konstan. 

4.2.6.3 Koefisien Korelasi 

 Analisis korelasi adalah suatu ukuran yang dipakai untuk mengetahui 

derajat asosiasi atau derajat keeratan antara variabel independen dan variabel 
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dependen.  Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi berganda menggunakan 

SPSS versi 20.0, diperoleh data mengenai nilai R (koefisien korelasi). Nilai R 

menunjukan besarnya hubungan atau korelasi antara Return on Asset (ROA) dan 

Return on Equity (ROE) terhadap Harga Saham sebesar 0,740. Ini berarti antara 

Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE) terhadap Harga Saham 

mempunyai hubungan yaitu sebesar 74 % dengan kategori kuat. 

4.2.6.4 Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk menggambarkan seberapa besar 

perubahan atau variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh perubahan 

atau variasi dari variabel independen. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS versi 

20.0, diperoleh data mengenai nilai R Square/R
2
 (koefisien determinasi). Nilai 

koefisien determinasi (R
2
) menunjukan besarnya pengaruh antara Return on Asset 

(ROA) dan Return on Equity (ROE) terhadap Harga Saham, yaitu sebesar 0,548 

atau 54,8%. Artinya 54,8% variabilitas variabel Harga Saham dipengaruhi secara 

simultan oleh variabel bebas yang dalam hal ini adalah Return on Asset (ROA) 

dan Return on Equity (ROE). Pengaruh variabel lainnya (faktor residu) terhadap 

Harga Saham selain Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE) adalah 

sebesar 45,2%, seperti Price to Book Value (PBV),  Net Profit Margin (NPM), 

Earning per Share (EPS) dan Dividend Payout Ratio (DPR) serta faktor 

fundamental lainnya. 

4.2.6.5 Uji Hipotesis 

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara 

bersam- sama variabel Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE) 



57 

 

 

 

terhadap Harga Saham dengan menggunakan uji F. Jika nilai Significance F < (α 

= 0,05) maka terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Harga Saham. Pengujian 

ini dapat dilihat dari perhitungan dari tabel ANOVA, (data terlampir). 

Dari perhitungan SPSS, diperoleh nilai Fhitung sebesar 51,211 dan Ftabel 

sebesar 4,103 sehingga Fhitung > Ftabel (51,211 > 4,103) dengan tingkat signifikansi 

0,008 yang berarti lebih kecil dari tingkat α = 0,05. Dikarenakan Fhitung > Ftabel dan 

tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka kaidah keputusannya adalah Ho 

ditolak dan Ha diterima, artinya Return on Asset (ROA) dan Return on Equity 

(ROE) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham 

pada PT. Mayora Indah, Tbk. 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada PT. Mayora Indah, Tbk 

periode penelitian yaitu tahun 2013 - 2017 pengambilan keputusan investasi oleh 

investor banyak dipengaruhi oleh Return on Asset (ROA) dan Return on Equity 

(ROE), hal ini disebabkan karena investor beranggapan bahwa Return on Asset 

(ROA) dan Return on Equity (ROE) dapat digunakan sebagai patokan untuk 

membeli saham sehingga menghasilkan capital gain atau return yang diharapkan.  

Pendapat ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Tjiptono dan 

Darmadji (2013: 189): Analisis fundamental merupakan salah satu cara 

melakukan penilaian saham dengan mempelajari atau mengamati berbagai 

indikator terkait kondisi makro ekonomi dan kondisi industri suatu perusahaan. 

Dan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Dhita (2009) dimana dalam penelitian menunjukan pengaruh yang positif dan 

signifikan antara EPS, PER, BVS, ROA, ROE, ROI, PBV, DER dan Risiko 
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Sistematis terhadap Harga Saham Pada perusahaan industri pertambangan yang 

terdaftar Di BEI baik secara simultan maupun parsial. Dan didukung juga oleh 

hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Edi dan Fransisca (2003), dimana 

hasil penelitian menunjukan ROA, ROE, EPS, BVS, DER berpengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham.   
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Return On Asset (ROA) PT. Mayora Indah, Tbk periode 2013-2017 secara 

umum mengalami fluktuasi penurunan dan  peningkatan setiap tahunnya. 

Return On Asset (ROA) terendah PT. Mayora Indah, Tbk terjadi pada 

tahun 2014 sedangkan ROA tertinggi terjadi pada tahun 2015. 

2. Return on Equity (ROE) pada PT. Mayora Indah, Tbk periode tahun 2013 

– 2017 secara umum mengalami fluktuasi penurunan dan  peningkatan 

setiap tahunnya. Return on Equity (ROE) tertinggi terjadi pada tahun 2013 

dan terendah terjadi pada tahun 2014. 

3. Harga saham pada PT. Mayora Indah, Tbk periode 2013 - 2017 secara 

umum berfluktuasi mengalami penurunan dan kenaikan setiap tahun nya. 

Harga saham tertinggi pada tahun 2015 sedangkan harga saham terendah 

terjadi pada tahun 2016. 

4.  Return On Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE) secara Simultan 

berpengaruh  signifikan terhadap Harga Saham pada PT. Mayora Indah, 

Tbk periode tahun 2013-2017. Sedangkan secara Parsial Return On Asset 

(ROA) dan Return on Equity (ROE)  berpengaruh tidak signifikan terhadap 

Harga Saham  pada PT. Mayora Indah, Tbk periode tahun 2013-2017.  

59 
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5.2 Saran 

            Berdasarkan hasil penelitian, Adapun saran penulis sebagai berikut: 

1. Perusahaan sebaiknya lebih meningkatkan tingkat Return On Asset (ROA)  

perusahaan dengan cara menaikan laba bersih perusahaan yang dapat 

diperoleh dari penjualan dan efisiensi penggunaan aktiva yang ada. Karena 

Return On Asset (ROA)  menunjukan kinerja perusahaan dalam 

memperoleh laba atau keuntungan, sehingga investor dan calon inverstor 

lebih tergiur untuk berinvestasi di perusahaan karena dianggap akan 

menguntungkan. 

2. Perusahaan sebaiknya lebih meningkatkan Return on Equity (ROE) nya 

agar keuntungan yang dibagi perusahaan kepada investor semakin 

meningkat dan dapat menarik lebih banyak calon investor, dengan cara 

mempertahankan atau meningkatkan laba bersihnya. Semakin stabil dan 

meningkat Return on Equity (ROE)  maka akan menarik investor dan 

meningkatkan harga saham. 

3. Disarankan bagi perusahaan untuk dapat terus meningkatkan harga saham 

nya sehingga mampu memberi return atau capital gain bagi para investor 

dan menjadi saham unggulan di Bursa Efek. Adapun upaya yang  dapat 

dilakukan adalah dengan meningkatkan Return On Asset (ROA) dan 

Return on Equity (ROE) perusahaan. 



LAMPIRAN OUTPUT SPSS 

 

Model Summary
b
 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics Durbin-

Watson R 

Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 .740
a
 .548 .096 12895.82737 .548 51.211 2 2 .008 2.264 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 402934852.690 2 201467426.345 51.211 .008
b
 

Residual 332604727.310 2 166302363.655   

Total 735539580.000 4    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X2, X1 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Correlations 

B Std. Error Beta Zero-

order 

Partial Part 

1 

(Constant) 12769.051 22211.876  .575 .623    

X1 10864.451 6983.081 2.444 1.556 .260 .202 .740 .740 

X2 5067.219 3384.000 2.352 1.497 .273 .023 .727 .712 

a. Dependent Variable: Y 

 

 

 

 

 

 

 



UJI ASUMSI KLASIK 

UJI NORMALITAS 

a) Uji Normal Probability Plot 

 
 

b) Uji Kolmogorov Smirnov 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 X1 X2 Y 

N 5 5 5 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 5.9640 6.8720 16013.0000 

Std. Deviation .91375 2.37736 13386.23902 

Most Extreme Differences 

Absolute .276 .263 .252 

Positive .198 .207 .252 

Negative -.276 -.263 -.242 

Kolmogorov-Smirnov Z .616 .588 .564 

Asymp. Sig. (2-tailed) .842 .880 .908 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 



UJI ASUMSI KLASIK (Lanjutan) 

UJI MULTIKOLINIERITAS 

Coefficients
a
 

Model Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

X1 .532 1.952 

X2 .532 1.952 

a. Dependent Variable: Y 

 

UJI HETEROKEDASTISITAS 

 
 

 

UJI AUTOKORELASI 

Model Summary
b
 

Model Durbin-

Watson 

1 2.264 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 
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