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ABSTRAK 

 

 Ndaru Kusumastuti, NIM. 1822100021, Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten, Judul Skripsi: “Pengaruh 

Return On Asset, Net Proft Margin, dan Debt to Equity Ratio Terhadap Harga 

Saham Dengan Earning Per Share Sebagai  Variabel  Pemoderasi  Pada  

Perusahaan  Manufaktur Yang Tercatat  Di Bursa Efek  Indonesia  Pada 

Tahun  2020”. 

Tujuan dari penelitan ini adalah untuk menguji (1) pengaruh return on asset 

terhadap harga saham (2) pengaruh net profit margin terhadap harga saham       

(3) pengaruh debt to equity ratio terhadap harga saham (4) pengaruh earning per 

share dalam memoderasi pengaruh return on asset terhadap harga saham           

(5) pengaruh earning per share dalam memoderasi pengaruh net profit margin 

terhadap harga saham (6) pengaruh earning per share dalam memoderasi 

pengaruh debt to equity ratio terhadap harga saham.  

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Pemilihan sampel dengan menggunakan teknik 

purposive sampling, diperoleh 78 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel 

penelitian ini. Metode analisis yang digunakan antara lain uji statistik desktiptif, 

uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, serta uji 

heteroskedastisitas, uji determinasi, dan uji hipotesis menggunakan metode regresi 

linier berganda dan  moderate regression analysis.  

Hasil penelitian ini menunjukkan return on asset berpengaruh positif 

terhadap harga saham, tetapi net profit margin berpengaruh negatif terhadap harga 

saham dan debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

Sedangkan earning per share tidak mampu memoderasi pengaruh return on asset, 

net profit margin dan debt to equity ratio terhadap harga saham.  

Kata kunci: return on asset, net profit margin, debt to equity ratio, harga 

saham, earning per share. 
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ABSTRACT 

 
 Ndaru Kusumastuti, NIM. 1822100021, Accounting Study Program 

Faculty of Economics, Widya Dharma University Klaten, Thesis Title: “The 

Effect of Return On Asset, Net Profit Margin, and Debt to Equity Ratio on 

Stock Price with Earning Per Sahre as Moderating Variable in Manufacturing 

Companies on The Indonesia Stock Exchange in year of 2020”.  

 The purpose of this study is to examine (1) the effect of return on asset on 

stock price (2) the effect of net profit margin on stock price (3) the effect of debt to 

equity ratio on stock price (4) the effect of earning per share on meoderating the 

effect of return on asseton stock price (5) the effect of earnig per share on 

moderating the effect of net profit margin on stock price (6) the effect of earning 

per share on moderating the effect of debt to equity ratio on stock price. 

 The population in this study are manufacturing companies listed on the 

Indonesia Stock Exchange in year of 2020. The sample selection using purposive 

sampling technique, obtained 78 companies that meet the criteria test, classic 

assumption test including normality test, multicolinierity test, heteroscedasticity 

test, determination test, and hypothesis test using the multiple linier regrssion 

metod and moderate regression analysis. 

 The result of this study indicates that the return on asset affect stock price 

positively, but net profit margin affect stock price negatively, and debt to equity 

ratio have no effect on stock price. Meanwhile, earning per share is not able to 

moderate the effect of return on asset, net profit margin, and debt to equity ratio 

on stock price.  

Key word: return on asset, net profit margin, debt to equity ratio, stock price, 

earning per share. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Perkembangan pasar modal menunjukkan perkembangan yang penting 

bagi perekonomian terutama di Indonesia. Pasar modal merupakan pasar 

untuk berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang yang bisa 

diperjual belikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik yang 

diterbitkan oleh pemerintah, otoritas publik, maupun perusahaan swasta 

Husnan (2001). Pada kondisi dimana permintaan saham lebih besar, maka 

harga saham akan cenderung naik, sedangkan pada kondisi dimana 

penawaran saham lebih banyak maka harga saham akan menurun Saptadi 

(2007). Menurut Fahmi (2015), keuntungan dalam memiliki saham yaitu 

memperoleh deviden, memperoleh capital gain dan juga memiliki suara bagi 

pemegang saham jenis saham biasa. Harga saham merupakan harga yang 

dibentuk dari interaksi para penjual dan pembeli saham yang dilatarbelakangi 

oleh harapan terhadap profit perusahaan Christine (2012).  

Menurut Darmaji & Fakhruddin (2012), ada dua metode yang dapat 

digunakan secara terpisah atau sekaligus dalam menganalisis saham,             

di antaranya adalah metode fundamental dan metode teknikal. Metode 

fundamental merupakan cara yang digunakan para analisis untuk melakukan 

penilaian saham dengan mempelajari indikator terkait dengan kondisi makro
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ekonomi dan kondisi industri perusahaan hingga berbagai indikator keuangan 

dan manajemen. Metode teknikal juga merupakan suatu metode untuk 

penilaian saham, dengan metode teknikal para analisis mengevaluasi saham 

menggunakan data statistik yang telah dihasilkan dari aktivitas perdagangan 

saham, seperti harga saham dan volume transaksi. 

Berdasarkan penjelasan kedua metode di atas peneliti memilih 

menggunakan metode fundamental, karena metode fundamental didasarkan 

pada kondisi makro ekonomi, kondisi industri, keungan dan manajemen. Pada 

penelitian ini, peneliti menganalisis rasio keungan perusahaan dengan 

membandingkan rasio keuangan antar perusahaan yang sejenis. Investor yang 

menggunakan rasio keuangan sebagai bagian untuk menganalisis perusahaan 

dengan cara membandingkan rasio keuangan satu perusahaan dengan 

perusahaan yang sejenis, diharapkan akan memberi kemudahan dan 

kecepatan dalam proses pengambilan keputusan Fahmi (2006). Meningkatnya 

minat investor tentang pasar modal mampu meningkatkan jumlah perusahaan 

yang terdaftar di pasar modal. Investor memiliki banyak pilihan untuk 

melakukan investasinya, seperti investasi di bank, emas, tanah, dan properti. 

Selain itu, investor juga bisa investasi dalam bentuk saham. Investasi saham 

memiliki daya tarik bagi investor, karena saham mampu memberikan harapan 

berupa keuntungan ataupun dividen yang tinggi. Sebelum melakukan 

investasi pada saham, calon investor harus memastikan bahwa investasi yang 

dilakukan adalah tepat. Artinya ia harus menilai dari berbagai alternatif yang 

akan mendatangkan pengembalian positif di masa yang akan datang, baik 



3 
 

 

dalam bentuk dividen yaitu pengembalian atau penghasilan yang berdasarkan 

pada keuntungan yang diperoleh perusahaan berdasarkan saham yang 

dimiliki, maupun dalam bentuk capital gain yaitu kelebihan harga jual dari 

harga beli saham Kim, dkk (2015).  

Investor sebelum memutuskan untuk melakukan investasi di pasar modal 

banyak melakukan pertimbangan. Investor mempertimbangkan naik turunnya 

harga saham, serta mempertimbangkan risiko dengan ketidakpastian investor 

tentang harapan keuntungan yang diperoleh. Tinggi rendahnya minat investor 

melakukan investasi saham dipengaruhi oleh kualitas nilai saham di pasar 

modal. Menurut Djazuli (2006), tinggi rendahnya nilai saham tercermin pada 

kinerja perusahaan yang tercermin pada kinerja keuangan suatu perusahaan. 

Sebagai sarana memperoleh informasi dan bahan pertimbangan, investor 

memerlukan data-data yang digunakan untuk mempertimbangkan keputusan 

dalam melakukan investasi, salah satunya menggunakan data-data laporan 

keuangan perusahaan. Menurut Sucipto (2013), kinerja keuangan adalah 

penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu 

organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Sangat penting 

dilakukannya analisis kinerja keuangan, karena untuk mengetahui apakah 

perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba dan apakah perusahaan 

tersebut merupakan perusahaan yang sehat. Semakain baik kinerja kauangan 

perusahaan,  maka akan memberikan dampak pada laba yang diperoleh 

perusahaan dan keuntungan yang diperoleh oleh investor, sehingga 

berpengaruh terhadap peningkatan harga saham.   
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Beberapa penelitian telah dilakukan untuk memperoleh pengaruh rasio 

keuangan terhadap harga saham. Penelitian yang dilakukan oleh Watung & 

Ilat (2016), yang menguji return on asset  dan net proft margin terhadap 

harga saham di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015 dengan hasil 

penelitian bahwa variabel return on asset dan net proft margin berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham, dan penelitian yang dilakukan oleh 

Suryawan & Wirajaya (2017), yang menguji  debt to equity ratio dan return 

on asset terhadap harga saham dengan hasil penelitian bahwa variabel debt to 

equity ratio tidak berpengaruh terhadap harga saham, sedangkan variabel 

return on asset berpengaruh terhadap harga saham. Berdasarkan beberapa 

faktor yang mempengaruhi harga saham, penelitian ini menggunakan tiga 

variabel independen, ketiga variabel independen tersebut yaitu return on 

asset, net proft margin, dan debt to equity ratio.  

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi harga saham adalah return 

on asset. Return on asset merupakan kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh keuntungan atau laba bersih dari seluruh aset yang dimiliki oleh 

perusahaan. Perusahaan dengan return on asset yang tinggi menandakan 

bahwa perusahaan mampu mengelola aset dengan baik, sehingga investor 

tertarik membeli saham pada perusahaan tersebut, karena investor 

menganggap bahwa perushaan mampu mengelola aset dengan baik, sehingga 

keuntungan yang diperoleh perusahaan tinggi maka harga saham juga akan 

meningkat. Penjelasan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Watung & Ilat (2016), yang menyimpulkan bahwa return on asset 
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berpengaruh signifikan terhadapa harga saham. Sehingga dengan return on 

asset yang tinggi, investor mendapat gambaran bahwa imbal hasil yang 

dibagikan tinggi dan kebijakan dividen yang dibagikan juga tinggi.  

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi harga saham yaitu net proft 

margin. Net proft margin merupakan kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh keuntungan dari penjualan. Semakin tinggi net proft margin 

maka keuntungan atau laba bersih yang diperoleh juga tinggi, maka harga 

saham juga tinggi. Keuntungan yang tinggi menandakan bahwa perusahaan 

mampu mengelola biaya operasional, biaya produksi, dan mampu 

menghasilkan produk yang baik, maka penjualan yang dilakukan oleh 

perusahaan menjadi tinggi, sehingga investor tetarik untuk menanamkan 

modal pada perusahaan. Penjelasan tersebut sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sitohang (2010), yang menunjukkan bahwa net proft margin 

berpengaruh terhadap harga saham, karena jika net proft margin  tinggi, maka 

investor mendapat gambaran bahwa perusahaan mampu memberikan imbal 

hasil yang tinggi. 

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi harga saham yaitu debt to 

equity ratio. Menurut Fabozzi (1999), debt to equity ratio merupakan 

kemampuan dari perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yang ditujukan 

dengan beberapa bagian dari modal sendiri yang digunakan untuk membayar 

hutang. Apablia debt to equity ratio tinggi, maka harga saham turun. Jika debt 

to equity ratio tinggi menandakan bahwa aset didominasi oleh hutang, artinya 

semakin tinggi tingkat risiko yang mengakibatkan gagal membayar hutang 
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dan membayar bunga, serta mengurangi keuntungan yang diperoleh 

perusahaan yang berakibat harga saham menjadi turun, karena investor 

menghindari perusahaan yang memiliki debt to equity ratio tinggi. Penjelasan 

tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryawan & Wirajaya 

(2017), yang menyatakan bahwa debt to equity ratio tidak berpengaruh 

terhadap harga saham. 

Menurut Baridwan (2004), yang dimaksud dengan earning per share 

atau laba per saham adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dalam satu 

periode untuk setiap lembar saham yang beredar. Menurut Darmadji & 

Fakhruddin (2006), mengemukakan semakin tinggi nilai earning per share 

tentu saja menyebabkan semakin besar laba, sehingga mengakibatkan harga 

pasar saham naik karena permintaan dan penawaran meningkat. Menurut 

Gitosudarmo & Basri (2002), memaksimalkan kekayaan pemegang saham 

dapat diukur dari pendapatan per lembar saham earning per share, sehingga 

dalam hal ini earning per share akan mempengaruhi kepercayaan investor 

pada perusahaan. 

Penelitian tentang harga saham memang telah banyak dilakukan, namun 

menunjukkan ketidakkonsistenan. Adanya ketidakkonsistenan tersebut 

membuat penulis termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai harga 

saham. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya 

variasi variabel independen, berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Dewi & 

Hidayat (2014), dengan judul “Pengaruh Net Proft Margin dan Return On 

Asset terhadap Harga Saham pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di 
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Bursa Efek Indonesia” sekarang pada penelitian ini ditambahkan variabel 

independen  debt to equity ratio sebagai variasi variabel independen.  

Perbedaan kedua yaitu penambahan variabel moderasi,  

ketidakkonsistenan pada penelitian maka peneliti menambahkan variabel 

moderasi untuk memperkuat atau memperlemah hubungan masing-masing 

variabel, peneliti menggunakan earning per share sebagai variabel 

pemoderasi hubungan antara return on asset, net proft margin, dan debt to 

equity ratio terhadap harga saham. Earning per share dipilih karena earning 

per share merupakan salah satu bentuk rasio keuangan untuk menilai kinerja 

perusahaan. Earning per share mampu memberikan informasi bagi investor 

untuk mengetahui perkembangan suatu perusahaan. Earning per share yang 

tinggi menandakan bahwa perusahaan mampu memberikan tingkat 

keuntungan yang tinggi kepada para pemegang saham. Sebaliknya, jika 

earning per share  rendah akan memberikan keuntungan yang rendah kepada 

para pemegang saham. Semakin tinggi earning per share maka harga saham 

akan naik. Earning per share yang tinggi mampu mendorong minat investor 

untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut, sehingga permintaan 

terhadap harga saham meningkat maka berakibat harga saham juga 

meningkat.  

Perbedaan ketiga yaitu tahun pengamatan, penelitian ini menggunakan 

menggunakan data tahun 2020 data terbaru, penelitian ini diambil pada tahun 

terjadinya pandemi covid-19. Pada maret 2020 world health organization 

(WHO) atau badan kesehatan dunia secara sah menyatakan virus corona 
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(Covid-19) sebagai pandemi Putri (2020). Di indonesia sendiri pemerintah 

pertama kali mengkonfirmasi kasus covid-19 di tanggal 2 maret 2020 Rizal 

(2020). Pandemi covid-19 tidak hanya berakibat pada memburuknya 

kesehatan masyarakat tetapi juga memperburuk perekonomian di Indonesia, 

tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain, untuk mengatasi 

pandemi covid-19 pemerintah menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial 

Berskala Besar), penerapan ketetapan peraturan ini menyebabkan penurunan 

aktivitas masyarakat, sehingga terjadi penurunan dalam semua bidang baik 

sektor industri, pangan, maupun sektor transportasi. Peneliti saat ini memilih 

perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 

sebagai subjek penelitian 

Peneliti memilih perusahaan manufaktur karena industri manufaktur 

adalah salah satu sektor primer di Bursa Efek Indonesia sehingga investor 

lebih tertarik menginvestasikan modalnya pada industri manufaktur karena 

harga sahamnya meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari siaran 

pers Kementrian Perindustrian Republik Indonesia mengenai “Industri 

Manufaktur Indonesia Semakin Ekspansif” dalam pers dijelaskan sebagai 

berikut.  

Ekpansi sektor manufaktur masih terus meningkat. Hal tersebut terlihat 

beberapa kinerja sektor manufaktur yang makin membaik, seperti PDB, 

realisasi investasi, capaian ekspor, serapan tenaga kerja dan Purchasing 

Manager’s Index (PMI) Manufaktur. Kontribusi sektor manufaktur terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan peningkatan dari tahun ke 
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tahun. Sejak 2010, sektor industri terus memberikan kontribusi terbesar pada 

PDB nasional, bahkan di kala puncak pandemi terjadi pada tahun 2020-2021. 

Pada 2020 sektor industri mencatatkan PDB mencapai Rp 2.760,43 Triliun. 

Pada 2020, kontribusi sektor industri di Indonesia yang mencapai 19,8% juga 

melampaui rata-rata dunia sebesar 16,5%. Tahun 2020 investasi sektor 

manufaktur meningkat mencapai Rp 272,9 Triliun dibandingkan dengan 

tahun 2019, realisasi investasi di sektor manufaktur ini adalah sebesar         

Rp 215,9 Triliun. Sehingga dapat dikatakan perusahaan manufaktur 

mempunyai kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

(www.kemenperin.go.id). Tahun 2020 industri manufaktur di Indonesia 

terus membaik, pertumbuhan perusahaan yang semakin membaik akan 

mampu menarik minat investor untuk menanamkan modalnya, sehingga akan 

berperngaruh terhadap meningkatnya harga saham.   

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Pengaruh Return On Asset, Net Proft 

Margin, dan Debt to Equity Ratio Terhadap Harga Saham Dengan 

Earning Per Share Sebagai  Variabel  Pemoderasi  Pada  Perusahaan  

Manufaktur Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun  2020”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas,  maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Apakah return on asset berpengaruh terhadap harga saham? 

http://www.kemenperin.go.id/
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2. Apakah net proft margin berpengaruh terhadap harga saham? 

3. Apakah debt to equity ratio berpengaruh terhadap harga saham?  

4. Apakah earning per share memoderasi pengaruh return on asset terhadap 

harga saham? 

5. Apakah earning per share memoderasi pengaruh net proft margin 

terhadap harga saham? 

6. Apakah earning per share memoderasi pengaruh debt to equity ratio  

terhadap harga saham?  

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian sebagai 

berikut. 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh  return on asset terhadap harga 

saham  

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh net proft margin terhadap 

harga saham  

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh debt to equtiy ratio terhadap 

harga saham  

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh earning per share dalam 

memoderasi pengaruh return on asset terhadap harga saham  

5. Untuk menguji dan menganalisis earning per share dalam memoderasi 

pengaruh net proft margin terhadap harga saham  

6. Untuk menguji dan menganalisis earning per share dalam memoderasi 

pengaruh debt to equity ratio terhadap harga saham 
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D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung 

maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai 

berikut.  

1. Bagi Peniliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya mengenai 

harga saham. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

menjadi bahan pertimbangan manajemen perusahaan dalam 

meningkatkan nilai harga saham. 

3. Bagi Investor 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

menjadi bahan pertimbangan bagi investor atau calon investor dalam 

pengambilan keputusan untuk menanamkan modalnya pada suatu 

perusahaan dengan memperhatikan variabel return on asset, net proft 

margin, dan debt to equtiy ratio 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

oleh peneliti, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.  

1. Return on asset berpengaruh positif terhadap harga saham.  

2. Net profit margin berpengaruh negatif terhadap harga saham.  

3. Debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap harga saham.  

4. Earning per share tidak memoderasi pengaruh return on asset terhadap 

harga saham.  

5. Earning per share tidak memoderasi pengaruh net profit margin terhadap 

harga saham  

6. Earning per share tidak memoderasi pengaruh debt to equity ratio 

terhadap harga saham.  

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh dapat dikemukakan 

saran sebagai berikut.  

1)  Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah variabel 

yang dapat mempengaruhi harga saham, karena pada penelitian ini 

variabel return on asset dan net profit margin berpegaruh terhadap harga 

saham, sedangkan debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap harga 

saham. Serta disarankan untuk menambah periode pengamatan supaya 
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sampel yang dihasilkan lebih banyak sehingga dapat mempermudah 

penelitian dan bisa dibandingkan  antar periode.  

2) Bagi Perusahaan disarankan dengan hasil penelitian ini dapat diketahui 

bahwa return on asset berpengaruh positif terhadap harga saham, 

sehingga untuk meningkatkan harga saham, perusahaan dapat 

meningkatkan return on asset untuk meningkatkan harga saham, 

sedangkan net profit margin berpengauh negatif terhadap harga saham, 

karena presentase kenaikan tingkat penjualan lebih besar daripada 

presentase kenaikan laba bersih, sehingga perusahaan dapat 

memperhatikan net profit margin sebagai penentu tingkat harga saham 

karena faktor yang mempengaruhi net profit margin adalah penjualan, 

serta perusahaan dapat mempertimbangkan kembali variabel debt to 

equity ratio karena debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap harga 

saham. Dengan demikian disarankan untuk mempertimbangkan variabel 

lain yang dapat mempengaruhi harga saham.   

3) Bagi investor yang akan melaukukan investasi disarankan untuk 

memperhatikan return on asset perusahaan, karena jika return on asset 

tinggi maka keuntungan yang diperoleh perusahaan juga tinggi sehingga 

mampu meningkatkan harga saham. Investor harus mempertimbangkan 

net profit margin karena net profit margin berpengaruh negatif terhadap 

harga saham, net profit margin negatif menandakan bahwa presentase 

kenaikan tingkat penjualan lebih besar daripada presentase kenaikan laba 

bersih, dan mempertimbangkan debt to equtiy rati, karena debt to equtiy 
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ratio tidak berpengaruh terhadap harga saham, sehingga diharapkan 

investor dapat mempertimbangkan variabel lain seperti current ratio, 

price earning ratio dan variabel lainnya sebagai bahan pertimbangan 

untuk menanamkan modal pada perusahaan.  
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