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BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Statistik Deskriptif 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana 

data-data tersebut diperoleh dari perusahaan di sektor keuangan yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode 2012 sampai 2016 sebanyak 28 

perusahaan. Berikut ini data yang akan diteliti di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

dapat dilihat di tabel 4.1.  

Tabel 4.1 
Jumlah Perusahaan yang dijadikan Sebagai Sampel 

 
Keterangan Jumlah 

Perusahaan di sektor perbankan yang terdaftar di 
BEI 2012-2016 

43 perusahaan 

Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria (2 perusahaan) 
Perusahaan yang dijadikan sampel 41 perusahaan 
Total sampel selama periode 5 tahun 205 data 
Total sampel outlier (15 data) 
Total sampel setelah outlier 190 data 
Sumber: Data sekunder diolah (2017) 

Berdasarkan dengan tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa perusahaan 

perbankan terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia ada sebanyak 43 perusahaan. 

Jumlah perusahaan yang sesuai kriteria sebanyak 41 perusahaan dan data yang 

diolah memakai jangka waktu 5 tahun sehinga jumlah data sebanyak 205 data, 

dan sesudah dikurangi data outlier maka sisa 190 data. Penelitian ini 

menggunakan variabel independen berupa net profit margin, earnings per share, 

book value per share, financial leverage, dan asset turnover. Pada Tabel 4.2 di 

bawah ini merupakan tabel statistik deskriptif yang menunjukkan nilai minimum, 
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maksimum, rata-rata, dan tingkat standar deviasi untuk setiap variabel pada 

sampel yang diambil di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Tabel 4.2 
Statistik Deskriptif Bursa Efek Indonesia 

 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Stock price 205 50 15,500 1850,89756 2888 
Net profit margin 205 -258 55,25 20,4443415 28,0356 
Earnings per share 205 -485 150136 2640,60615 17537,1 
Book value per share 205 0 303747,05 7500,8927 43500,7 
Financial leverage 205 1,35 27,65 7,48619512 3,75532 
Asset turnover 205 0,02 1,64 0,13921951 0,28134 
Sumber: Data sekunder diolah (2017)  

Dilihat dari tabel di atas, nilai variabel harga saham berkisar diantara Rp 

50 sampai dengan Rp 15.500 dan dengan nilai standar deviasi sebesar 2888. Nilai 

yang menunjukkan rata-rata harga saham perusahaan dalam model penelitian ini 

adalah sebesar Rp 1.850,89756. 

Nilai variabel net profit margin berkisar diantara -238 sampai dengan 

55,25 dan dengan nilai standar deviasi sebesar 28,0356. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perusahaan–perusahaan dalam penelitian tersebut memiliki 

nilai net profit margin rata - rata sebesar 20,4443415.  

Nilai variabel earnings per share berkisar diantara -485 sampai dengan 

150.136 dan dengan nilai standar deviasi sebesar 17.537,1. Nilai ini menunjukkan 

nilai rata-rata earnings per share perusahaan yang terdaftar di BEI sebesar 

2.640,60615.  

Nilai variabel book value per share berkisar diantara 0 hingga 303.747,05 

dan dengan nilai standar deviasi sebesar 43.500,7. Nilai ini menunjukkan nilai 
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rata-rata book value per share yang terdaftar di BEI dalam penelitian ini sebesar 

7.500,8927. 

Nilai variabel financial leverage berkisar diantara 1,35 hingga 27,65 

dengan nilai standar deviasi sebesar 3,75532. Dan 7,48619512 nilai ini 

menunjukkan nilai rata-rata financial leverage perusahaan yang terdaftar di BEI.  

Nilai variabel asset turnover memiliki nilai minimum 0,02 dan nilai 

maksimum sebesar 1,64 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,28134. Nilai ini 

menunjukkan nilai rata-rata asset turnover perusahaan yang terdaftar di BEI 

sebesar 0,13921951.  

4.2 Hasil Uji Outlier 

Pengujian outlier dilakukan pada 205 data observasi yang memenuhi 

syarat untuk dijadikan sebagai sampel penelitian pada perusahaan Bursa Efek 

Indonesia. Batasan untuk nilai yang wajar dalam uji SDR adalah -1,96 sampai 

dengan 1,96. Berdasarkan metode SDR atas pengujian data, terdapat 

penyimpangan data pada regresi variabel sehingga data outlier tersebut harus 

dibuang. Setelah melakukan pengujian melalui program SPSS versi 22, dari 205 

data observasi di Bursa Efek Indonesia terdapat 15 data sampel observasi yang 

memiliki nilai diluar kewajaran sehingga data-data tersebut tidak diteliti lebih 

lanjut. Penelitian selanjutnya menggunakan program E-views untuk menguji 

regresi panel, dengan menggunakan uji poolest least squre (PLS), uji fixed effect 

model (FEM),dan uji random effect model (REM). Dari 3 uji di atas akan dipilih 

uji mana yang paling tepat untuk penelitian ini, dan hasil akhir dari penelitian ini 

adalah memakai uji fixed effect model. 
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4.3 Hasil Uji Regresi Panel 

Dalam uji regresi panel ini, untuk memilih model yang terbaik antara 

pooled least squre (PLS), fixed effect model (FEM),dan random effect model 

(REM), maka digunakan uji chow dan uji Hausman sehingga model yang 

dihasilkan merupakan model yang paling sesuai. Dari hasil pengujian masing-

masing uji regresi disajikan sebagai berikut. 

4.3.1 Uji Chow 

Uji chow digunakan untuk memilih antara model pool least square (PLS) 

tanpa variabel dummy atau fixed effect. Apabila angka signifikan kurang dari 

angka probabilitas alpha 0,05 maka menggunakan model regresi data panel 

dengan fixed effect model. Hasil regresi uji chow terhadap variabel dalam 

penelitian ditunjukan dalam Tabel 4.3 

Tabel 4.3 
Hasil Uji Chow 

 
     Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 11.680621 (38,105) 0,0000 
Cross-section Chi-square 246.429550 38 0,0000 

     Sumber: Data sekunder diolah (2017) 

 Tabel 4.3 hasil dari uji disajikan dalam test cross section fixed effect 

dengan memperhatikan nilai probabilitas pada cross section chi-square. Nilai 

signifikansi sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari 0,05, maka model teknik regresi 

panel dengan menggunakan fixed effect model layak digunakan untuk 

memprediksi variabel dependen. 
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4.3.2 Uji Hausman 

Uji hausman digunakan untuk memilih antara model fixed effect model 

(FEM) atau random effect model (REM). Apabila angka signifikan kurang dari 

angka probabilitas alpha 0,05 maka menggunakan model regresi data panel 

dengan fixed effect model. Hasil regresi uji hausman terhadap variabel dalam 

penelitian ditunjukan dalam Tabel 4.4 

Tabel 4.4 
Hasil Uji Hausman 

     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

          Cross-section random 11.880495 5 0,0365 
     Sumber: Data sekunder diolah (2017) 

Tabel 4.4 hasil dari uji disajikan hasil di atas terlihat probabilitas cross 

section random lebih kecil dari alpha 0,05 maka disimpulkan bahwa  model yang 

tepat adalah fixed effect model. 

4.3.3    Uji White cross Section 

Uji White Cross Section merupakan uji yang digunakan untuk 

meningkatkan kualitas hasil persamaan regresi panel data dari Fixed Effect Model 

(FEM). 

Tabel 4.5 
Hasil Uji White Cross Section 

 Fixed Effect Model Cross Section Weight 
Adjusted R-Squared 0,860879 0,990115 
S.E. of Reggresion 665,7588 622,2492 

 

F-statistic 15,11015 244,5838 
 

Sumber: Data sekunder diolah (2017) 
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 Pada Tabel 4.5 dapat dilihat peningkatan Adjusted R-Squared dari 

0,860879 menjadi 0, 990115, dengan nilai S.E. regresi yang sedikit menurun dari  

665,7588 menjadi 622,2492 dan F-statistik meningkat dari 15,11015 menjadi 

244,5838 sehingga model terbaik yang akan digunakan adalah White Cross 

Section yang merupakan peningkatan dari Fixed Effect Model (FEM). 

4.4 Hasil Uji Hipotesis 
4.4.1 Hasil Uji F  

Berdasarkan hasil uji F, uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh 

semua variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Untuk  

model regresi diperoleh dari nilai F pada sampel yang diambil dari perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil uji F untuk model regresi disajikan 

pada Tabel 4.5 di bawah ini. 

Tabel 4.6 
Hasil Uji F 

 
Variabel Dependen Sig. Kesimpulan 

Stock price 0,0000 Signifikan 
Sumber: Data sekunder diolah (2017) 

 Berdasarkan hasil pengujian di atas, nilai probabilitas yang dihasilkan 

adalah 0,0000. Nilai tersebut lebih kecil dari pada 005. Dapat disimpulkan dari 

hasil tersebut adalah variabel independen berupa earning price share, net profit 

margin, book value per share, financial leverage, dan total asset turnover secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu harga saham. 
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4.4.2  Hasil Uji t 

 Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen secara parsial. Hasil uji t dalam fixed effect model disajikan pada table 

4.6 dibawah ini. 

Tabel 4.7 
Hasil Uji t 

 
         

Variable Coefficient t-Statistic Prob. Kesimpulan  Hipotesis  

C 1383,758 26,33330 0,0000     
FL? -3949,627 -6,323076 0,0000 Signifikan (-)  Terbukti  

ATO? -139,5138 -0,828536 0,4092 Tidak Signifikan (-)  Tidak Terbukti  
NPM? 360,8972 5,596855 0,0000 Signifikan (+)  Terbukti  
EPS? 0,002656 1,325132 0,1880 Tidak Signifikan (+)  Tidak Terbukti  

BVPS? 0,007500 19,47741 0,0000 Signifikan (+)  Terbukti  
         Sumber: Data sekunder diolah (2017) 

 Nilai di atas merupakan nilai hasil pengujian, atau nilai yang dilihat adalah 

pada kolom probabilitas, dengan probabilitas kurang dari 0,05 maka keputusannya 

adalah menerima hipotesis atau variabel dependen berpengaruh signifikan 

terhadap variabel independen.  

4.4.3  Hasil Uji Goodness of Fit Model 

Hasil pengujian ini goodness of fit model atau uji koefisien determinasi (R) 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dapat 

menjelaskan variabel dependen. Hasil uji dapat dilihat pata Tabel 4.7. 

Tabel 4.8 
Hasil Uji Goodness of Fit Model 

 
Variabel Dependen R Square Adjusted R Square 

Harga Saham 0,990115 0,986067 
Sumber: Data sekunder diolah (2017) 
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 Menurut Imam Ghozali (2009) koefisien determinasi pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan sebuah model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen, dan juga nilai adjusted R Square pada output adalah persentase 

kecocokan model. R2 (R Square) pada persamaan regresi rentan terhadap 

penambahan variabel independen, dimana semakin banyak variabel independen 

yang terlibat, maka nilai R2 akan semakin besar. Karena itulah penulis 

menggunakan R2 adjusted pada analisis regresi linier berganda, dan digunakan R2 

pada analisis regresi sederhana.  

 Pada hasil uji goodness of fit model pada tabel 4.7 di atas menunjukkan 

bahwa nilai adjusted R square  sebesar  0,986067.  Nilai adjusted R Square 

sebesar 0,986067 nilai ini berarti variasi variabel independen dapat menjelaskan 

variabel dependen sebesar 98.6017%, sedangkan 1.3983% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak terdapat dalam model.  

 Selain itu hasil pengujian ini menjelaskan kecocokan model yaitu 

pengaruh earning per share, net profit margin, book value per share, asset 

turnover, dan leverage berpengaruh terhadap harga saham.  

4.5 Pembahasan Hipotesis 
4.5.1 Financial leverage berpengaruh signifikan positif terhadap Harga 

Saham pada perusahaan sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia 
 

 Variabel independen Financial leverage dijelaskan pada tabel 4.7 

memiliki nilai signifikan 0,0000 sehingga disimpulkan bahwa variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen dari penerimaan rumusan hipotesis, 

bahwa financial leverage berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 
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Financial leverage dengan memiliki nilai signifikansi 0,0000 dimana nilai 

ini lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa financial leverage berpengaruh 

signifikan dan negatif pada variabel dependen atau pada harga saham yang 

mendukung hipotesis. Nilai negafif dilihat dari kolom koefisien yang 

menunjukkan financial leverage memiliki nilai koefisien sebesar -3949.627. Hasil 

ini terbukti dengan hipotesis yang menyatakan bahwa financial leverage 

berpengaruh signifikan negatif terhadap harga saham.  

Hasil ini konsisten dengan penelitian oleh Arkan (2016), Margareth dan 

Firzitya (2015), Trever Jambawo (2014),  Abba dan sulaiman, (2016), Lashgari 

dan Ahmadi, (2014) dan Zakaria et al (2012) bahwa leverage mempengaruhi 

secara signifikan, leverage menunjukkan persentase struktur modal perusahaan 

yaitu terdiri atas utang atau kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak 

eksternal, juga berfokus pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

hutang jangka panjangnya.  

 Pada hasil penelitian leverage memiliki hasil signifikan negatif, hal ini 

menjelaskan bahwa leverage memiliki pengaruh pada harga saham, namun jika 

leverage meningkat maka harga saham akan menurun dan sebaliknya, jika harga 

saham naik maka leverage akan menurun, hal ini disebabkan oleh nilai rata-rata 

leverage 7,4861, dengan nilai yang tertinggi 27,65 sehingga adanya perbedaan 

yang besar. Salah satu contohnya dapat dilihat pada Bank BRI yang harga 

sahamnya sebesar Rp 6,950 pada tahun 2012 dengan leverage sebesar 8,51, dan 

leverage mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 7,88 sehingga dapat 

dilihat harga saham menjadi naik dari Rp 6,950 menjadi Rp 7,250.  
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 Dari hasil penelitian leverage berpengaruh signifikan negatif yang berarti 

jika, nilai setiap peningkatan leverage sebesar 1, maka akan menurunkan harga 

saham sebesar 3949,627.  

4.5.2 Asset turnover berpengaruh signifikan positif terhadap Harga Saham 
pada perusahaan sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia 
 
Variabel independen asset turnover memiliki nilai signifikansi 0,4092 

dimana nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga asset turnover dijelaskan pada 

tabel 4.7 mempunyai hasil yang tidak signifikan hal ini dilihat dari penolakkan 

rumusan hipotesis, bahwa asset turnover berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham.  

 Penelitian di atas tidak konsisten dengan penelitian Goldstein (2009), 

Ozlen and Ergun (2012), Zulkarnaen et al (2016), Ebrahimi (2012), Enekwe 

(2015) yang meneliti tentang kepekaan harga saham, variabel yang diteliti ada 3 

yaitu, return on assset, sales growth, dan total asset turnover, output yang 

dihasilkan untuk meneliti asset turnover, dapat dilihat pada tabel ketiga terdapat 

hasil yang signifikan terhadap ratio asset turnover. 

 Penelitian di atas konsisten dengan penelitian Arkan (2016) yang meneliti 

di 3 sektor, hasil dari sektor jasa menunjukkan bahwa perputaran aset total tidak 

memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku harga saham.  

 Pada hasil penelitian asset turnover memiliki hasil tidak signifikan dan 

negatif, hal ini menjelaskan bahwa asset turnover berkemungkinan mempunyai 

pengaruh pada harga saham. Hal ini dilihat pada Bank Mandiri ditahun 2015 

memiliki harga saham Rp 10,775 dengan asset turnover sebesar 0,06 dan pada 
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tahun 2016 terjadi peningkatan harga saham menjadi Rp 11,575 dengan asset 

turnover yang lebih rendah menjadi 0,05.  

 Dari hasil penelitian asset turnover berpengaruh tidak signifikan negatif 

yang berarti jika, nilai setiap peningkatan asset turnover sebesar 1, maka akan 

menurunkan harga saham sebesar 139,5138. Namun dengan hasil yang 

menyatakan tidak signifikan hal ini berarti bahwa adanya kemungkinan harga 

saham tidak berpengaruh pada asset turnover hal ini terjadi disebabkan oleh nilai 

rata-rata asset turnover 0,1392 dengan nilai yang tertinggi 1,64 sehingga adanya 

perbedaan yang besar. Contohnya di Bank BRI pada tahun 2012 harga Rp 6,950 

naik menjadi Rp 7,250 akan tetapi asset turnover tetap pada angka 0.08.  

4.5.3 Net profit margin berpengaruh signifikan positif terhadap Harga 
saham pada perusahaan sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia 
 

 Dalam penelitian variabel independen net profit margin memiliki nilai 

signifikansi 0,0000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa net 

profit margin berpengaruh signifikan pada variabel dependen atau pada harga 

saham yang mendukung hipotesis. Hasil ini terbukti dengan hipotesis yang 

menyatakan bahwa asset turnover berpengaruh signifikan positif terhadap harga 

saham.  

 Hasil ini penelitian konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Hutabarat and Taringan (2015), Ozlen and Ergun (2012), Suparningshi (2017), 

Zulkarnaen et al (2016), dan Abdurrahman et al (2016) penelitian ini 

menunjukkan bahwa Net Profit margin (NPM), memiliki korelasi positif dan 

sangat kuat terhadap harga saham.  

Anjeni, Analisis Pengaruh Faktor Laba Bersih, Nilai Buku Per Saham, Pendapatan Per Saham, 
Leverage, dan Perputaran Aset Pada Harga Saham terhadap Perusahaan Perbankan yang 
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI), 2018 
UIB Repository©2018



91 
 

 NPM mempunyai hasil signifikan positif dari hasil uji menjelaskan, terjadi 

disebabkan oleh nilai rata-rata NPM 20,4443 dengan nilai yang tertinggi 55,25 

sehingga adanya perbedaan yang besar. Salah satu contohnya NPM dinilai 

signifikan positif pada harga saham dapat dilihat dari data Bank Rakyat Indonesia 

(BBRI), pada tahun 2013 harga saham senilai Rp 7,250 dengan NPM 44% 

sedangkan pada tahun 2013 harga saham naik menjadi Rp 11,650 dan NPM Bank 

BRI juga naik menjadi 44,06. Dari hasil penelitian NPM berpengaruh signifikan 

positif yang berarti jika, nilai setiap peningkatan NPM sebesar 1, maka akan 

meningkatkan harga saham sebesar 360,8972. 

4.5.4 Earning per share berpengaruh signifikan positif terhadap Harga 
saham pada perusahaan sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia 
 
Variabel earning per share memiliki nilai signifikansi sebesar 0,1880. 

Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel earning per share tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap harga saham. Hal ini berarti setiap peningkatan nilai 

variabel earning per share sebesar satu akan menaikkan nilai harga saham sebesar 

0,1880. 

Hasil ini penelitian tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Heo and Yang (2016), Suparningsih (2017), Sundaram and Rajesh (2016), 

Wasfialtroudi et al (2013), Uddin (2009), Enow dan Brijlal (2016), Ebrahimi 

(2012), Prabath et al (2014), Almumani (2014), Haque and Faruquee (2013), 

Hemadivya and Devi (2013), Sharma (2011), Masum (2014) dan Javaid (2010) 

yang mendefinisikan EPS memiliki hubungan positif dan signifikan dengan harga 

pasar. 
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 Pada hasil penelitian EPS memiliki nilai yang tidak signifikan positif hal 

ini menjelaskan bahwa EPS berkemungkinan berpengaruh terhadap harga saham 

dan bisa tidak berpengaruh pada harga saham, hal ini terjadi disebabkan oleh nilai 

rata-rata EPS 2640,6061 dengan nilai yang tertinggi 150136 sehingga adanya 

perbedaan yang besar. Dari hasil penelitian EPS berpengaruh tidak signifikan 

positif yang berarti adanya kemungkinan jika, nilai setiap peningkatan EPS 

sebesar 1, maka akan meningkatkan harga saham sebesar 0,002656. Salah satu 

contohnya terjadi pada saham Bank BRI yang memiliki harga Rp 6,950 pada 

tahun 2012 meningkat pada tahun 2013 menjadi Rp 7,250 dengan EPS yang 

meningkat juga pada tahun 2012 sebesar 778,93 menjadi 865,22 pada tahun 2013. 

4.5.5 Book value per share berpengaruh signifikan positif terhadap Harga 
saham pada perusahaan sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia 
 
Variabel book value per share memiliki koefisien regresi sebesar 0,0000. 

Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel book value per share memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap harga saham. Hal ini berarti setiap 

peningkatan nilai variabel book value sebesar satu, akan menaikkan nilai harga 

saham sebesar 0,0075. 

Book value per share atau saham yang diterbitkan pada dasarnya mewakili 

jumlah aset/ekuitas yang dimiliki perusahaan tersebut. Mengetahui book value 

dari suatu saham bukan saja penting untuk mengetahui kapasitas dari harga per 

lembar suatu saham. Ini juga penting untuk digunakan sebagai tolak ukur dalam 

menentukan wajar atau tidaknya harga saham di pasar. Book value per share yang 

baik biasanya identik dengan kinerja perusahaan yang bagus sehingga para 
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investor lebih percaya untuk beriventasi pada perusahaan-perusahaan yang 

mempunyai nilai buku bagus. 

Penelitian ini konsisten dengan Anita dan Yadav (2014), studi ini 

menyimpulkan bahwa nilai buku per saham, harga terhadap nilai buku dan yield 

signifikan dalam menjelaskan harga saham dengan demikian maka perlu 

dipusatkan pada indikator-indikator ini karena dapat berdampak pada perusahaan.  

Hasil penelitian tersebut konsisten dengan hasil penelitian Malhotra dan 

Tandon (2013), Almumani (2014), Sharma (2011) dan Ozlen dan Ergun (2012) 

bahwa book value per share signifikan dalam menjelaskan harga saham.  

 Pada hasil penelitian BVPS memiliki nilai signifikan positif hal ini 

menjelaskan bahwa BVPS memiliki pengaruh pada harga saham, hal ini terjadi 

disebabkan oleh nilai rata-rata BVPS 7500,8927 dengan nilai yang tertinggi 

303747,05 sehingga adanya perbedaan yang besar. salah satu contohnya dapat 

dilihat pada Bank BRI, yang memiliki nilai BVPS pada tahun 2012 sebesar 

3700,43 pada harga saham Rp 6,950 dan dengan naiknya harga saham menjadi Rp 

7,250 pada tahun 2013, nilai BVPS menjadi ikut meningkat menjadi 2982,6. Dari 

hasil penelitian BVPS berpengaruh signifikan positif yang berarti jika, nilai setiap 

peningkatan BVPS sebesar 1, maka akan meningkatkan harga saham sebesar 

0,007500. 
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