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ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the influence of return on assets, return on

equity, net profit margin to stock price. This research used secondary data from

monetary data in Indonesian Stock Exchange which is written in the company’s

financial report. This research used a sample from 17 companies that consistently

listed in Indonesia Stock Exchange during the period of 2012-2014, which is used

purposive sampling method. These variables tested with multiple regressions. The

result indicated that the return on assets, return on equity, and net profit margin do

not give any influence on the stock price. Simultaneously return on assets, return on

equity, and net profit margin is also do not give any influence on the stock price.
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ANALISIS PENGARUH NET PROFIT MARGIN , RETURN ON ASSET, DAN

RETURN ON EQUITY, TERHADAP HARGA SAHAM

(Studi Empiris pada Perusahaan Sub Garment dan Tekstil yang Terdaftar di Bursa

Efek Indonesia)

Ina Ristiana

ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh net profit margin

return on assets,dan return on equity, terhadap harga saham. Penelitian ini

menggunakan data sekunder dari data di Bursa Efek Indonesia yang ditulis dalam

laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel dari 17 perusahaan

yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2014,

yang menggunakan metode purposive sampling. Variabel-variabel ini diuji dengan

regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa net profit margin, return on asset, dan

return on equity tidak memberikan pengaruh pada harga saham. Hasil uji secara

bersama-sama dari variabel net profit margin, return on asset, return on equity, juga

tidak memberikan pengaruh pada harga saham.

Kata Kunci : net profit margin, return on asset, return on equity, profitabilitas,

harga saham
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INTISARI

Permasalahan yang mendasar yang biasanya dihadapi oleh para investor

dalam melakukan investasi adalah pengambilan keputusan. Pilihan investasi tidak

hanya mengandalkan pada tingkat keuntungan yang diharapkan karena setiap investor

menghadapi kesempatan investasi yang beresiko. Salah satu aspek yang dinilai oleh

investor dalam investasi adalah kinerja keuangan perusahaan yang diukur dari

laporan keuangan perusahaan. Kinerja keuangan dapat menggambarkan ekspektasi

dan realisasi kepentingan semua pihak yang terlibat langsung ataupun tidak langsung

dengan perusahaan. Dengan demikian, dalam melakukan investasi, pendanaan dan

kebijakan deviden para investor, kreditur, konsumen dan manajemen memiliki

gambaran dan prospek usaha pada masa yang akan datang. Salah satu poin yang

dapat digunakan untuk mengetahui kinerja perusahaan adalah berdasarkan hasil

analisis laporan keuangan, dan dari laporan keuangan tersebut dapat dilakukan

analisis berdasarkan rasio-rasio keuangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ROA ( Return on

Assets ), ROE ( Return on Equity ), dan NPM ( Net Profit Margin ) terhadap harga

saham. Sampel yang digunakan adalah perusahaan sub garment dan textile yang

terdafatar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2014 yang berjumlah 17

perusahaan. Variabel-variabel yang diteliti diuji menggunakan analisis regresi linier.

Hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa ketiga variabel yang diajukan tidak

berpengaruh terhadap harga saham. Dilihat dari nilai nilai signifikansi yang lebih dari

0,05. Begitu pula hasil pengujian secara bersama-sama menunjukkan bahwa ketiga

variabel tidak mempunyai pengaruh terhadap harga saham.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah atau menggunakan

variabel lain untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham, serta

melakukan periode pengamatan yang lebih lama untuk meningkatkan akurasi hasil

analisis


