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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Sampel 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 

menggunakan metode purposive sampling dengan tipe judgement sampling, yaitu 

teknik pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. 

Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian meliputi Perusahaan-

perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011. 

Berikut ini adalah jumlah tahun perusahaan otomotif yang berhasil diolah datanya 

dalam waktu 3 tahun pengamatan : 

Tabel 4.1 

Jumlah Sampel Perusahaan 

Keterangan 
Jumlah 

perusahaan 

Jumlah tahun perusahaan otomotif pada periode 2009-2011 36 

Jumlah tahun perusahaan otomotif yang laporan tahunannya 

tidak lengkap 
(0) 

Jumlah tahun perusahaan otomotif yang mengalami delisting 

selama periode 2009-2011 
(0) 

jumlah akhir tahun perusahaan otomotif  yang dijadikan 

sampel penelitian 
36 

 

4.2 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi linear 

berganda. Agar memperoleh model regresi yang terbaik, dibutuhkan sifat tidak 

bias linier terbaik (BLUE atau Best Linier Unbiased Estimator) dari penaksir atau 

predictor. Serangkaian uji dapat dilakukan agar persamaan regresi yang terbentuk 
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dapat memenuhi persyaratan BLUE ini, yaitu uji normalitas, uji gejala 

multikolinieritas, uji autokolerasi, dan uji heteroskedastisitas. 

4.2.1 Uji Normalitas 

 Pengujian normalitas dilakukan terhadap distribusi unstandardized 

residualnya. Pengujian dilakukan dengan menggunakan garis normal P-P Plot. 

Pengujian dilakukan dengan melihat titik-titik pada scatter plot standardized 

residual. Hasil garis normal P-Plot disajikan pada lampiran 2. 

Dari hasil pengujian normalitas melalui garis normal P-Plot maupun 

dengan uji Kolmogorov-Smirnov, menunjukkan bahwa distribusi data yang sudah 

mendekati normal dan terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal 

serta penyebaranya mengikuti arah garis diagonal. 

4.2.2 Uji Multikolinieritas 

Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan variance inflation factor 

(VIF).  

Tabel 4.2 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Bebas VIF 

EPS 1.555 

DER 1.846 

NPM 1.740 

CR 1.715 

PER 1.626 

  

 Dari hasil tersebut nilai VIF dari variabel bebas,EPS,DER,NPM,CR dan PER 

memiliki nilai yang lebih kecil dari 10 sehingga menunjukkan tidak adanya gejala 

multikolineritas dalam model regresi. 
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4.3.3 Uji Heteroskedasitas 

Pengujian dilakukan dengan melihat titik-titik pada scatter plot 

standardized residual. Hasil dari gambar scatter plot disajikan pada lampiran 2. 

Dari ketiga gambar pada scatter plot menunjukkan bahwa distribusi data yang 

kurang sudah normal dan terlihat bahwa titik-titik tidak menyebar secara acak. 

4.3.4 Uji Autokorelasi 

 Pengujian asumsi autokorelasi dilakukan dengan statistic uji durbin 

Watson. Asumsi autokorelasi terpenuhi jika angka D-W di bawah -2 berarti ada 

autokorelasi posistif. Jika angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada 

autokorelasi. Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 

Berdasarkan tabel statistik durbin-watson diperoleh nilai dw = 3.001. 

Sehingga dapat dikatakan terdapat autokorelasi dan dapat disimpulkan bahwa 

asumsi autokorelasi tidak terpenuhi. 

4.4 Uji Hipotesis 

4.4.1    Uji t (Pengaruh Parsial) 

Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui 

apakah setiap variabel independen pembentuk model regresi secara individu 

memiliki pengaruh terhadap Harga Saham atau tidak. Untuk menguji hubungan 

tersebut digunakan uji t, yakni dengan membandingkan nilai Sig dengan nilai α 

yang ditentukan (5%). Variabel independen pembentuk model regresi dikatakan 

berpengaruh jika  Sig ≥ α. Tabel 4.3 memperlihatkan hasil uji parsial tersebut. 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji t 

Prediktor ß t-hitung Sig. 

Konstanta 0,137 0,299 0,767 

LnEPS 1,000 23,855 0,000 

LnDER -0,077 -0,768 0,449 

LnNPM -0,038 -0,377 0,709 

LnCR -0,405 -2,441 0,021 

LnPER -959 14,337 0,000 

 T tabel (0,05,35) = 2,030108 

  

  Tabel 4.3 merupakan hasil pengujian secara parsial variabel 

EPS,DER,NPM,CR dan PER dengan signifikansi sebesar 0,05, didapatkan bahwa 

nilai signifikansi dari EPS,CR dan PER memiliki nilai Sig. lebih kecil dari α 

(0,05), sedangkan untuk variabel DER dan NPM memiliki nilai Sig. lebih besar 

dari α (0,05).  

 Variabel EPS dengan nilai signifikansi lebih kecil 5% (0,000<0,05) ,maka 

dapat dikatakan bahwa variabel EPS berpengaruh secara nyata pada harga saham. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa  H1 diterima. Demikian juga pada variabel CR 

dan PER dengan nilai signifikansi CR (0,021<0,05) dan PER (0,000<0,05) , maka 

dapat disimpulkan bahwa H4 dan H5 diterima. 

 Sedangkan pada variabel DER dan NPM dengan nilai signifikansi lebih besar 

dari 5% , DER (0,449>0,05) dan NPM (0,709>0,05) ,maka dapat disimpulkan 
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bahwa H2 dan H3 ditolak dan tidak berpengaruh secara nyata terhadap harga 

saham. 

4.5  Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada perusahaan-perusahaan 

otomotif yang terdaftar di pasar modal pada periode antara tahun 2009-2011, 

maka dapat ditemukan suatu implikasi penelitian terhadap hasil penelitian yang 

dilakukan dengan tujuan untuk untuk menguji pengaruh dari EPS,DER,NPM,CR 

dan PER terhadap harga saham. 

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa EPS,CR dan PER berpengaruh 

secara positif terhadap harga saham, siginikansi EPS (0,000<0,05), CR 

(0,021<0,05) dan PER (0,000<0,05) sedangkan DER dan NPM tidak mempunyai 

pengaruh nyata terhadap harga saham perusahaan otomotif pada periode 2009-

2011 dengan nilai siginifikansi DER (0,449>0,05) dan NPM (0,709>0,05). 

4.5.1 Pengaruh  Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham 

EPS merupakan rasio keuangan yang paling sering digunakan untuk 

mengukur kondisi dan pertumbuhan perusahaan. Semakin besar tingkat 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan perlembar saham bagi 

pemiliknya maka semakin profitable dan menarik investasi pada perusahaan 

tersebut. Hal ini akan memberikan efek positif pada harga saham. EPS yang tinggi 

menandakan bahwa perusahaan dapat memberikan tingkat kemakmuran kepada 

para pemegang saham, sebaliknya EPS yang lebih rendah memberikan tingkat 

kemakmuran yang rendah menandakan bahwa perusahaan gagal dalam 

memberikan tingkat kemakmuran kepada para pemegang saham. 

(manajemenenringga.blogspot.com) 

http://www.manajemenenringga.blogspot.com/
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Sasongko dan Wulandari (2006) menggunakan variabel return on assets 

(ROA), return on equity (ROE), return on sales (ROS), earnings per share (EPS), 

basic earnings power (BEP), dan economic value added (EVA), sedangkan tahun 

penelitian yang digunakan 2001-2002 terhadap 45 perusahaan manufaktur yang 

listing di BEI. Dari hasil penelitian tersebut Hasil uji t-parsial menunjukkan 

bahwa earnings per share  (EPS) berpengaruh positif terhadap harga saham. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari rasio EPS 

terhadap harga saham perusahaan otomotif pada periode 2009-2011,dengan 

signifikansi pada taraf 5% sebesar (0,000<0,05). Oleh karena itu, H1  Earning Per 

Share (EPS) berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada penelitian ini 

diterima.  

4.5.2 Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Harga Saham 

Menurut Helfert (2002:54) perusahaan dengan kewajiban yang terlampau 

banyak akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan tambahan dari luar. Bila 

kewajiban dapat dimanfaatkan dengan efektif dan bila laba yang didapat cukup 

untuk menutupi atau membayar beban bunga secara periode, laba yang diberikan 

kepada pemegang saham dapat dijelaskan melalui leverage keuangan. Leverage 

keuangan tercipta ketika laba bersih perusahaan meningkat akibat penggunaan 

pinjaman yang memberikan beban bunga.  

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menyatakan bahwa nilai dari rasio 

DER tidak berpengaruh terhadap harga saham perusahaan, dengan nilai 

signifikansi pada taraf 5% sebesar (0,449>0,05) Hal ini menolak H2 Debt to 

Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap harga saham.  
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Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pramono dan 

Nirmalasary (2006) meneliti tentang Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan 

Terhadap Harga Saham pada perusahaan otomotif dengan menggunakan 

Pengujian vaariabel menggunakan regresi linier berganda dan rasio keuangan 

yang digunakan DER, ROA , ROE , PER memiliki pengaruh kinerja keuangan 

terhadap harga saham secara simultan maupun parsial.  

4.5.3 Pengaruh Net Profit Margin (NPM) Terhadap Harga Saham 

NPM (Net Profit Margin) merupakan rasio yang digunakan untuk 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih.. 

Rasio ini sangat penting bagi manajer operasi karena mencerminkan strategi 

penetapan harga penjualan yang diterapkan perusahaan dan kemampuannya untuk 

mengendalikan beban usaha. Menurut  Weston dan Copeland (1998), semakin 

besar Net Profit Margin berarti semakin efisien perusahaan tersebut dalam 

mengeluarkan biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan operasinya. 

Semakin besar rasio ini, maka dianggap semakin baik kemampuan 

perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi. Hubungan antara laba bersih dan 

penjualan bersih menunjukkan kemampuan manajemen dalam menjalankan 

perusahaan secara cukup berhasil untuk menyisakan margin tertentu sebagai 

kompensasi yang wajar bagi pemilik yang telah menyediakan modalnya untuk 

suatu risiko. Para investor pasar modal perlu mengetahui kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba. Dengan mengetahui hal tersebut investor dapat menilai 

apakah perusahaan itu profitable atau tidak.  

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menyatakan bahwa NPM 

tidak berpengaruh terhadap harga saham dengan nilai signifikansi pada taraf 5% 
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sebesar (0,709>0,05). Hasil tersebut menolak H3 dari peneliti yang menyatakan 

bahwa Net Profit Margin (NPM) berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Ini sejalan dengan Haryanto (2003) meneliti pengaruh rasio profitabilitas terhadap 

harga saham pada perusahaan industri minuman di Bursa Efek Jakarta. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah ROA, ROE dan NPM sedangkan variabel 

dependennya adalah harga saham. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara 

parsial ROE berpengaruh terhadap harga saham sedangkan ROA dan NPM tidak 

berpengaruh terhadap harga saham.  

4.5.4 Pengaruh Current Ratio (CR) Terhadap Harga Saham 

Rasio CR menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Suatu perusahaan yang mampu membayar belum 

tentu mampu memenuhi segala kewajiban keuangan yang harus dipenuhi 

(Sofyan,2007). Untuk rasio CR, semakin tinggi rasio ini berarti semakin terjamin 

utang-utang perusahaan kepada kreditor. Bagi kreditor semakin tinggi rasio lancar 

maka semakin aman juga untuk kreditor.  

Nirawati (2003) meneliti tentang Pengaruh Debt to Equity Ratio,Current 

Ratio,Earning Per Share, dan Return On Assets terhadap Harga Saham Pada 

Perusahaan Properti yang Go Public di BEJ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

DER,CR,EPS dan ROA berpengaruh nyata terhadap harga saham. Penelitian ini 

sejalan dengan hasil penelitian Nirawati (2003) yang menyatakan bahwa nilai dari 

rasio CR berpengaruh secara nyata terhadap harga saham perusahaan otomotif 

periode 2009-2011. Dengan signifikansi pada tahap 5% sebesar (0,021<0,05). 

Dari hasil tersebut berarti mendukung H4 peneliti yang menyatakan bahwa 

Current Ratio (CR) berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 
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4.5.5 Pengaruh Price Earning Ratio (PER) Terhadap Harga Saham 

 Price Earning Ratio (PER)  merupakan ukuran untuk menentukan 

bagaimana pasar memberi nilai atau harga pada saham perusahaan. Keinginan 

investor melakukan analisis saham melalui rasio-rasio keuangan seperti PER, 

dikarenakan adanya keinginan investor atau calon investor akan hasil (return) 

yang layak dari suatu investasi saham. (Sawir, 2000:21). 

 Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sejalan dengan 

Pramono dan Nirmalasary (2006) meneliti tentang Pengaruh Kinerja Keuangan 

Perusahaan Terhadap Harga Saham pada perusahaan otomotif dengan 

menggunakan Pengujian vaariabel menggunakan regresi linier berganda dan rasio 

keuangan yang digunakan DER, ROA , ROE , PER memiliki pengaruh kinerja 

keuangan terhadap harga saham secara simultan maupun parsial. Nilai signifikansi 

yang dilakukan peneliti pada taraf sebesar 5% (0,000<0,05) mendukung H5 yang 

menyatakan bahwa Price Earning Ratio (PER) berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. 

  

  

 

 


