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   BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4. Analisis Data dan Pembahasan 

4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif dibuat untuk memberi penjelasan dan gambaran 

tentang data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Data variabel yang 

digunakan dalam penlitian ini adalah ROA, GPM dan DER. 

Tabel 4.1 

Tabel Statistik Deskriptif 

  Sumber:Data diolah,2017 

Dari hasil tabel diatas harga saham memiliki nilai minimum Rp.50 

dan nilai maximum Rp.41.350 ,dengan nilai rata-rata Rp.4.686,18 dengan 

standar deviasi harga saham sebesar Rp.9.135,62. Lalu pada variabel 

independen pertama yaitu ROA mempunyai jumlah sampel 50 dengan nilai 

minimum -0,36 dan nilai maximum 0,35 ,dengan nilai rata-rata 0,524 dan 

standar deviasi sebesar 0,107. Variabel GPM mempunyai jumlah sampel 50 

dengan nilai minimum -0,07 dan nilai maximum 1,85 ,dengan nilai rata-rata 

0,261 dan standart deviasi sebesar 0,31. Variabel DER mempunyai jumlah 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

roa 50 -,36 ,35 ,52400 ,1077329 

gpm 50 -,07 1,85 ,26180 ,3105143 

der 50 ,00 6,17 ,57540 1,3707071 

harga 50 50,00 41350,00 4686,1800 9135,62106 

Valid N (listwise) 60     
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sampel 50 dengan nilai minimum 0,00 dan nilai maximum 6,17, dengan nilai 

rata-rata 0,575 dan standart deviasi sebesar 1,37. 

4.1.1  Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk  mengetahui data berdistribusi normal 

atau tidak. Uji normalitas yang digunakan adalah uji One-Sample 

Kolmogorov Smirnov. Hasil dari uji One-Sample Kolmogorov Smirnov 

dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini 

 

Tabel 4.2 

Uji Normalitas Data 

 

       Sumber: Data diolah, 2017 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,136 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini 

memiliki nilai Kolmogorov-Smirnov diatas nilai probabilitas α=0,05 

,yang berarti penelitian ini memiliki nilai distribusi data yang normal. 

    

   4.1.2  Uji Multikoliniearitas  

Uji multikoliniearitas digunakan untuk menguji korelasi antar 

variabel bebas dalam model regresi. Di dalam model regresi yang baik 

seharusnya tidak ada korelasi antar variabel bebas. Berikut ini adalah 

hasil uji multikoliniearitas. 
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Tabel 4.3 

Uji Multikoliniearitas 

      Sumber: Data diolah, 2017 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak ada 

koliniearitas antar variabel bebas. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

nilai tolerance yang diatas 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari dari 10. 

Berdasarkan hasil uji multikoliniearitas ini maka dapat disimpulkan 

bahwa penelitian ini layak digunakan karena tidak terjadi 

multikoliniearitas antar variabel. 

4.1.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah didalam 

sebuah penelitian suatu model regresi liniear terdapat korelasi 

antara kesalahan pada periode t dengan periode sebelumnya atau t-

1. Untuk menguji metode ini digunakan dengan menggunakan uji 

Durbin Watson. Berikut hasil dari uji autokorelasi Durbin Watson. 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Toleran

ce 

VIF 

1 

(Constan

t) 

2398,736 1150,649  2,085 ,043   

roa 749,363 100,357 ,878 7,467 ,000 ,687 1,456 

gpm 89,602 29,888 ,351 1,159 ,252 ,692 1,445 

der -3,422 6,625 -,051 -,516 ,608 ,984 1,016 

a. Dependent Variable: harga 
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  Tabel 4.4 

                     Uji Autokorelasi Durbin Watson 

 

Hasil dari uji diatas menunjukkan nilai Durbin Watson yang 

diperoleh 1,957 lebih besar dari  nilai batas atas (du) yaitu 1,673 dan 

lebih kecil dari 4-du yaitu 2,327. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada autokorelasi positif pada penelitian ini 

4.1.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas berguna untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Untuk mengetahui ada atu tidaknya heteroskedastisitas 

maka dapat digunakan analisis Glejser. Berikut adalah hasil 

uji heteroskedastisitas menggunakan Glejser. 

Tabel 4.5 

  Uji Heteroskedastisitas Glejser 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,750a ,563 ,535 6272,711 1,957 

a. Predictors: (Constant), der, gpm, roa 

b. Dependent Variable: harga 

Sumber: Data diolah, 2017 

Coefficientsa 
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Sumber:Data diolah,2017 

 

Berdasarkan hasil uji diatas menyatakan bahwa tidak ada 

heteroskedastisitas. Hal tersebut dapat dilhat dari ketiga variabel 

memiliki nilai signifikan diatas 0,05. 

4.2 Uji Hipotesis 

4.2.1 Uji t 

 

Uji t atau uji parsial bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

suatu variabel bebas yaitu ROA, GPM dan DER terhadap variabel 

terikat yaitu harga saham. Berikut hasil uji t pada penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3854,260 770,255  5,004 ,191 

roa 174,772 67,180 ,425 2,602 ,112 

gpm -21,381 20,007 -,174 -1,069 ,291 

der -4,222 4,435 -,130 -,952 ,346 

a. Dependent Variable: RES2 
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Tabel 4.6  

         Uji Statistik (Uji t) 

 

Sumber:Data Olahan,2017 

Dari hasil tabel diatas dapat dibuat persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut, 

Harga Saham = 2398,736 + 0,878 ROA  + 0,351 GPM - 0,051 DER + e 

Berdasarkan dari persamaan tersebut dapat disimpulkan: 

1. Variabel ROA mempunyai nilai koefesien sebesar 0,0878 dan 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap harga saham, artinya 

semakin tinggi tingkat ROA maka harga saham akan meningkat. 

2. Variabel GPM mempunyai nilai koefesien sebesar 0,351 dan 

mempunyai pengaruh positif terhadap harga saham, artinya semakin 

tinggi nilai GPM maka harga saham akan meningkat 

3. Variabel DER mempunyai nilai koefesien sebesar 0,051 dan 

mempunyai pengaruh negatif terhadap harga saham, artinya semakin 

tinggi tingkat DER maka harga saham semakin menurun, 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2398,736 1150,649  2,085 ,043 

roa 749,363 100,357 ,878 7,467 ,000 

gpm 89,602 29,888 ,351 1,159 ,252 

der -3,422 6,625 -,051 -,516 ,608 

a. Dependent Variable: harga 
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Dari hasil tabel uji hipotesis diatas dapat diketahui: 

a) Tes Hipotesis pengaruh ROA terhadap Harga Saham menunjukkan 

hasil: 

Dari hasil SPSS didapat nilai thitung ROA sebesar 7,467 dengan 

menggunakan taraf signifikansi t sebesar 0,05 diperoleh nilai ttabel  

sebesar 2,015 ,sehingga thitung 7,467 > ttabel 2,015 dan nilai signifikansi 

variabel ROA sebesar 0,000 < 0,050 dengan demikian dapat diartikan 

bahwa variabel ROA berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

b) Tes Hipotesis pengaruh GPM terhadap Harga Saham menunjukkan 

hasil: 

Dari hasil SPSS didapat nilai thitung GPM sebesar 1,159 dengan 

menggunakan taraf signifikansi t sebesar 0,05 diperoleh nilai ttabel 

sebesar 2,015 ,sehingga thitung 1,159 < ttabel 2,015 dan nilai signifikansi 

variabel GPM sebesar 0,252 < 0,050 dengan demikian dapat diartikan 

bahwa variabel GPM tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

c) Tes Hipotesis pengaruh DER terhadap Harga saham menunjukkan hasil: 

Dari hasil SPSS didapat nilai thitung DER sebesar (-0,516) dengan 

menggunakan taraf signifikansi t sebesar 0,05 diperoleh nilai ttabel 

sebesar 2,015 ,sehingga thitung (-0,516) < 2,015 dan nilai signifikansi 

variabel DER sebesar 0,608 > 0,050 dengan demikian dapat diartikan 

bahwa variabel DER tidak berpengaruh terhadap harga saham. 
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4.3 Pembahasan 

4.3.1 Pengaruh Return On Assets (ROA) terhadap Harga Saham 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap harga saham, hal tersebut dapat diindikasikan 

bahwa semakin tinggi tingkat ROA makan akan semakin tinggi pula harga 

saham dan perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan aset untuk 

menghasilkan jumlah laba bersih. Hal tersebut dapat mempengaruhi minat 

para investor untuk menanamkan modal pada perusahaan karena tingkat 

pengembalian akan semakin baik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Tiara Rachman Putri (2011) menyatakan bahwa ROA 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Ia 

menyatakan bahwa tingkat ROA  yang tinggi mampu menjadikan 

perusahaan akan semakin efektif dalam memanfaatkan aktiva untuk 

menghasilkan laba bersih dan kinerja perusahaan semakin efektif. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sri Zuliarni (2012) juga 

menyatakan bahwa ROA mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga 

saham. Dimana ia menyatakan bahwa semakin tinggi ROA dapat 

mempengaruhi tingkat daya tarik investor karena tingginya ROA 

menyebabkan kinerja perusahaan akan lebih baik. 

4.3.2 Pengaruh Gross Profit Margin (GPM) terhadap harga saham 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GPM tidak berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. GPM tidak berpengaruh terhadap harga 

saham dikarenakan GPM hanya menunjukkan tingkat kemampuan 
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perusahaan dalam menghasilkan laba kotor. Hal ini juga dapat disebabkan 

oleh pengeluaran biaya-biaya pada perusahaan kurang efisien sehingga 

dapat mengurangi laba bersih yang diperoleh perusahaan. Dengan 

demikian para investor tidak menjadikan GPM sebagai alat untuk 

mengukur kemampuaan perusahaan dalam menghasilkan laba secara 

keseluruhan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  

Rizal dan Sahar (2015) yang menyatakan bahwa GPM tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Indahsafitri (2017) yang menyatakan 

bahwa GPM berpengaruh signifikan terhadap harga saham, menurutnya 

semakin tinggi GPM maka semakin baik keadaan operasi perusahaan 

karena harga pokok penjualaannya relatif rendah dan perusahaan 

dinyatakan mampu untuk menjual produk diatas harga pokok.  

4.3.3 Pengaruh Debt Equity Ratio (DER) terhadap Harga Saham 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DER tidak berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa dengan 

meningkatnya DER tidak diikuti dengan meningkatnya harga saham 

perusahaan. Tidak berpengaruhnya DER terhadap harga saham 

mengindikasikan bahwa investor lebih menginginkan laba jangka 

pendek/capital gain sehingga DER tidak menjadi suatu pertimbangan 

untuk para investor dalam menentukan pembelian saham ,akan tetapi lebih 

mengikuti trend pasar. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

informasi DER pada laporan keuangan tidak mempengaruhi pada 
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keputusan atas harga saham di pasar modal Indonesia. Pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia yang baik dan prediksi pertumbuhan bisnis di bidang 

pertambangan akan membuat investor lebih mengesampingkan risiko dan 

lebih fokus pada perolehan laba suatu perusahaan. Penelitian ini didukung 

oleh penelitian yang dilakukan (Muksal, 2017) hasil penelitian nya 

menyatakan bahwa DER tidak berpengaruh  terhadap harga saham. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tiara Rachman Putri (2011) 

yang menyatakan bahwa DER tidak berpengaruh terhadap harga saham 

juga dimungkinkan karena adanya perusahaan yang tidak solvable atau 

total hutangnya lebih besar dibandingkan dengan total asetnya sehingga 

perusahaan tidak sanggup untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


