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ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP HARGA 

SAHAM SYARIAH DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 2012-

2014 

 

ABSTRAK 

 Pengujian terhadap penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji 

asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas, uji atutokorelasi. Setelah itu dilakukan uji regresi linear 

berganda yang dilakukan untuk menentukan persamaan regresi yang menunjukkan 

hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Uji F dilakukan untuk 

mengetahui apakah tujuh variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel terikat. Uji t digunakan untuk melihat signifikansi dari variabel 

bebas secara individu terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel lain 

konstan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama NPM, ROA, 

ROE, EPS, DER, PBV, dan PER memiliki pengaruh terhadap harga saham di JII. 

Sedangkan secara individu variabel yang memiliki pengaruh terhadap harga saham 

di JII adalah NPM, ROA. 

Kata kunci : NPM, ROA, ROE, EPS, DER, PBV,  PER dan Harga Saham. 

 

ABSTRACT 

Testing of this research was conducted using classic assumption test, which 

consists of normality test, multicollinearity, heteroscedasticity test, atutokorelasi. 

After that tested multiple linear regression were performed to determine the 

regression equation showing the relationship with the dependent variable specified 

independent variable. F test was conducted to determine whether the seven 

independent variables  simultaneously affect the dependent variable. The t-test is 

used to see the significance of individual independent variable on the dependent 

variable to consider other variables constant. The results showed that together 

NPM, ROA, ROE, EPS, DER, PBV and PER have an effect on stock prices at JII. 

While individual variables that have an impact on stock prices in the JII is NPM, 

ROA. 

Keywords : NPM, ROA, ROE, EPS, DER, PBV,  PER and Stock Price. 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan kehidupan saat ini sangat berkembang pesat, terutama dalam 

hal perekonomian. Banyak inovasi yang dilakukan manusia untuk memenuhi 
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kebutuhannya. Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala yang 

dibutuhkan dalam hidupnya. Salah satunya adalah melalui kegiatan investasi 

dipasar modal. 

Banyak orang yang memilih untuk menginvestasikan uangnya, baik dalam 

bentuk investasi emas, rumah maupun tanah. Selain ketiga investasi tersebut juga 

terdapat  alternatif investasi lain berupa investasi saham. Walaupun investasi dalam 

bentuk saham merupakan investasi yang memiliki resiko tinggi, akan tetapi pada 

saat ini investasi saham menjadi pilihan alternatif investasi yang paling banyak 

dipilih oleh beberapa investor atau pemilik modal. Untuk memulai investasi, 

investor akan melihat kinerja perusahaan terlebih dahulu, kemudian harga saham 

dari perusahaan yang akan dipilih. 

Dengan adanya investasi maka di perlukan pasar yang berfungsi sebagai 

wadah untuk menyediakan sarana investasi bagi masyarakat, guna menambah 

kekayaan. Inilah yang disebut dengan pasar modal.  

Pasar modal Indonesia saat ini telah mengalami perkembangan yang pesat 

dan memegang peranan penting dalam memobilisasi dana dari masyarakat investor 

yang ingin berinvestasi di pasar modal. Investor yang membeli saham perusahaan, 

pada hakekatnya, bertujuan untuk menerima dividen (bagian laba setelah pajak 

yang dibagikan) dan capital gain (kenaikan harga saham). Keduanya haruslah lebih 

besar atau paling tidak sama dengan return (imbalan) yang dikehendaki stock 

holders. Kondisi inilah yang memotivasi investor untuk memiliki saham. Bagi 

emiten, penetapan kebijaksanaan dividen, secara teoritis selalu bertujuan 

memaksimumkan kekayaan (wealth) stock holders yang tercermin pada harga-

harga saham yang tercatat di bursa efek. 

Pasar modal adalah salah satu jenis pasar dimana para pemodal bertemu 

untuk menjual atau membeli surat-surat berharga atau efek. Definisi pasar modal 

menurut Kamus Pasar Uang dan Modal adalah pasar konkret atau abstrak yang 

mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, 

yaitu jangka satu tahun ke atas. Umumnya yang termasuk pihak penawar adalah 

perusahaan asuransi, dana pensiun, bank-bank tabungan sedangkan yang termasuk 

peminat adalah pengusaha, pemerintah dan masyarakat umum. 
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Dalam islam investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat di 

anjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang di miliki menjadi produktif dan 

juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Al-Quran dengan tegas melarang 

penimbunan (iktinaz) terhadap harta yang di miliki (9:33). 

Berkembang pesatnya kegiatan ekonomi keuangan yang menggunakan 

prinsip syariah telah menarik banyak pihak untuk mengetahui lebih dalam ekonomi 

keuangan syariah, bukan saja dari sisi manajemen bisnis dan ekonominya, namun 

terlebih lagi dari sisi landasan fikih, analisis fikih, dan penerapan fikih dalam 

kegiatan ekonomi keuangan tersebut. Salah satu kegiatan tersebut yakni 

menanamkan modalnya dalam bentuk investasi. Salah satu bentuk investasi adalah 

menanamkan hartanya di pasar modal syariah. Pasar modal merupakan salah satu 

pilar penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak industri dan perusahaan 

yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi 

dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. 

Kehadiran pasar modal syariah mampu memberikan kesempatan bagi 

kalangan muslim yang ingin menginvestasikan dananya sesuai dengan prinsip 

syariah yang memberikan ketenangan dan keyakinan atas transaksi yang 

halal.  Dibukanya Jakarta Islamic Index di Indonesia (JII) pada tahun 2000 sebagai 

pasar modal syariah memberikan kesempatan para investor untuk menanamkan 

dananya pada perusahaan yang sesuai prinsip syariah.  Beragam produk ditawarkan 

dalam index syariah dalam JII maupun ISSI, salah satunya saham. 

Saham adalah surat berharga yang diterbitkan oleh suatu perusahaan sebagai 

suatu alat untuk meningkatkan modal jangka panjang. Para pembeli saham 

membayarkan uang pada perusahaan melalui bursa efek dan mereka menerima 

sebuah sertifikat saham sebagai tanda bukti kepemilikan dan kemudian dicatat 

dalam daftar saham perusahaan. Para pemegang saham dari sebuah perusahaan 

merupakan pemilik yang disahkan secara hukum dan berhak untuk mendapatkan 

bagian dari laba yang diperoleh perusahaan dalam bentuk deviden. Salah satu pasar 

modal yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah bursa saham. Selain saham, 
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bursa saham juga menyediakan sarana untuk perdagangan sekuritas dan instrumen 

finansial lainnya, seperti obligasi, reksa dana, mata uang, dll.  

Kegiatan analisis dan pememilihan suatu saham, investor memerlukan 

informasi-informasi yang relevan dan memadai melalui laporan keuangan 

perusahaan (Husnan, 2001). Penilaian harga saham dilakukan melalui berbagai 

perhitungan analisis terhadap laporan keuangan dan dapat dilakukan melalui 

perhitungan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan penilaian kinerja 

keuangan perusahaan yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi. Menurut Indallah (2007), 

perhitungan rasio profitabilitas menggunakan beberapa alat ukur yaitu Net Profit 

Margin (NPM), Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), dan Earning 

pershare (EPS). Selain rasio profitabilitas yang dapat digunakan untuk mengetahui 

pengaruh terhadap harga saham perusahaan adalah Debt to Equity Ratio (DER), 

Price to Book Value (PBV) dan Price Earning Ratio (PER). Debt to Equity Ratio 

(DER) merupakan perbandingan antara total hutang terhadap total modal sendiri 

yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi DER mencerminkan risiko perusahaan 

yang relatif tinggi, akibatnya para investor cenderung menghindari saham-saham 

yang memiliki nilai DER yang tinggi (Ang, 1997). 

Price to Book Value (PBV) merupakan rasio yang menunjukkan apakah 

harga pasar saham diperdagangkan di atas atau di bawah nilai buku saham tersebut 

atau biasa disebut apakah harga saham tersebut overvalued atau undervalued. 

Semakin tinggi rasio Price to Book Value (PBV) suatu perusahaan menunjukkan 

semakin tinggi pula penilaian investor terhadap perusahaan yang bersangkutan, 

relatif apabila dibandingkan dengan dana yang diinvestasikannya. Hal ini akan 

berakibat pada semakin meningkatnya harga saham suatu perusahaan. Semakin 

kecil nilai Price to Book Value (PBV) maka harga dari suatu saham semakin murah. 

Semakin rendah rasio Price to Book Value (PBV) menunjukkan harga saham yang 

lebih murah underprice dibandingkan dengan harga saham lain yang sejenis. Oleh 

karena itu, didalam memilih saham dengan pertimbangan tinggi rendahnya rasio 
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PBV disarankan memilih saham dengan rasio PBV rendah (Budileksmana dan 

Gunawan, 2003). Sedangkan Price Earning Ratio (PER) adalah rasio yang 

membandingkan antara harga saham per lembar saham biasa yang beredar dengan 

laba per lembar saham. Price Earning Ratio menunjukkan hubungan antara pasar 

saham biasa dengan Earning Per Share. Makin besar Price Earning Ratio suatu 

saham maka harga saham tersebut akan semakin mahal terhadap pendapatan bersih 

per sahamnya. PER biasanya digunakan investor untuk memprediksi kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dimasa yang akan datang (Pasaribu, 2008). 

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel 

rasio profitabilitas (NPM, ROA, ROE dan EPS), DER, PBV, dan PER terhadap 

harga saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Baik 

secara parsial maupun secara simultan. 

Dalam penelitian ini penulis memilih saham yang terdapat di dalam Jakarta 

Islamic Index (JII) sebagai sampel penelitian, karena pada masa sekarang ini 

banyak masyarakat yang belum mampu membedakan antara saham yang haram dan 

yang halal menurut syariat Islam, di tambah dengan mayoritas penduduk Indonesia 

yang memeluk agama Islam. Sehingga dalam berinvestasi masyarakat tidak 

terjebak dengan saham yang di larang, dan memberikan pilihan kepada masyarakat 

untuk berinvestasi yang sesuai dengan tuntunan syariat islam, karena pada era 

globalisasi seperti ini barang yang haram dan halal dapat di jual belikan secara 

bebas tanpa terkecuali dan dapat di produksi secara masal. 

Berdasarkan latar belakang yang telah di jabarkan di atas maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH 

PROFITABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM YANG TERDAFTAR DI 

JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)” 

 

2. METODE 

Untuk menguji pengaruh variabel profitabilitas terhadap harga saham maka 

digunakan metode analisis liner berganda. Tujuan analisis berganda adalah 

menggunakan nilai-nilai variabel independen yang diketahui untuk meramalkan 
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nilai variabel dependen. Adapun yang termasuk dalam variabel dependen dan 

variabel independen adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Dependen 

Merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat dari adanya variabel 

independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Harga Saham 

2. Variabel Independen 

Merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahanya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah variabel profitabilitas (ROA, ROE, NPM, PBV, DER, 

PER, dan EPS). Untuk menguji pengaruh variabel profitabilitas terhadap harga 

saham maka digunakan metode analisis liner berganda. Tujuan analisis 

berganda adalah menggunakan nilai-nilai variabel independen yang diketahui 

untuk meramalkan nilai variabel dependen. Penelitian ini diformulasikan 

sebagai berikut :  

 SP = α + β1 NPM+ β2 ROA+ β3 ROE+ β4 EPS + β5 DER + β6 PBV + β7  

  PER + ε 1  

Keterangan: 

SP  = Stock Price (harga saham) 

α  = Konstanta 

β  = Koefisien regresi 

NPM   = Net Profit Margin 

ROA   = Return On Assets 

ROE   = Return On Equity 

EPS   = Earning Per Share 

DER   = Debt to Equity Ratio 

PBV   = Price to Book Value 

PER   = Price Earning Ratio 

ε   = Residual error 

                                                           
1. Di replikasi dari jurnal Wendy Cahyono dan Sutrisno “Pengaruh Rasio Profitabilitas, DER, 

PBV, dan PER Terhadap Harga Saham Perusahaan yang Terdaftar di Jakatra Islamic Index 
(JII) 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai 

sig 0,118 > 0,05 (Ho diterima). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model regresi memenuhi asumsi normalitas atau data berdistribusi 

normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Dengan melihat hasil pengujian multikolinearitas di atas, diketahui 

bahwa tidak ada satupun dari variabel bebas yang mempunyai nilai 

tolerance lebih kecil dari 0,1. Begitu juga nilai VIF masing-masing 

variabel tidak ada yang lebih besar dari 10. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada korelasi yang sempurna antara 

variabel bebas (independent), sehingga model regresi ini tidak ada 

masalah multikolinearitas. 

c. Uji Heterokedastisitas 

Hasil pengujian pada tingkat signifikansi 5% menunjukkan nilai 

probabilitas semua variabel, yaitu NPM, ROA, ROE, EPS, DER, 

PBV, PER lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada masalah heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi dengan menggunakan 

bantuan progam komputer SPSS 11 diperoleh nilai Durbin-Watson 

sebesar 1,964 . Dengan nilai Durbin-Watson 1,964 yang berada di 

antara 1,5 sampai 2,5 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi 

dalam penelitian ini tidak ada masalah autokorelasi. 

3.2 Uji Kebaikan Model 

a. Uji R-Squared 

Nilai R2 = 0,389 artinya 38% variasi harga saham dapat dijelaskan 

oleh variabel independen NPM, ROA, ROE, EPS, DER, PBV, PER. 

Dan sisanya sebesaar 62% variasi dari harga saham di Jakarta 
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Islamic Index (JII) dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak 

ada dalam model. 

b. Uji F 

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai sig f sebesar 0,000 yang berarti 

menolak Ho. Artinya secara simultan atau bersama-sama varibel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

3.3 Uji Eksistensi Model 

Bahwa variabel NPM dan ROA berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham. Sedangkan variabel lain, ROE, EPS, DER, PBV, PER tidak 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

 

Informasi yang bersifat fundamental diperoleh dari kondisi internal 

perusahaan yang meliputi keuangan perusahaan, laba perusahaan, hutang 

perusahaan, dan informasi yang bersifat teknikal diperoleh dari luar perusahaan, 

misalnya seperti kondisi ekonomi, politik, finansial, dan faktor lainnya. Informasi 

fundamental dan teknikal tersebut dapat digunakan sebagai dasar bagi para investor 

untuk memprediksi aktifitas yang berhubungan dengan investasi di pasar modal. 

Hasil penelitian parsial menjelaskan bahwa variabel yang memiliki 

pengaruh signifikan terhadap harga saham adalah Net Profit Margin (NPM) dan 

Return On Aset (ROA). berpengaruhnya kedua variabel tersebut dapat 

mengindikasikan bahwa perusahaan mampu untuk memaksimalkan penjualannya 

dan mampu untuk memanfaatkan aset-aset perusahaan dengan baik. Dengan 

demikian dapat memberikan daya tarik kepada para investor dalam negri maupun 

para investor terhadap investasi di Indonesia. Meningkatnya investasi di Indonesia 

dapat memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan dan dapat memberikan 

manfaat terhadap pertrumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan adanya investasi 

maka perusahaan dapat memperluas jangkauan pasar dan mampu menciptakan 

lapangan kerja baru bagi penduduk Indonesia. Sehingga mampu menyerap jumlah 

pengangguran, kemudian akan terjadinya alih teknologi dari Negara lain. Dari sisi 

lain juga memberikan kemudahan kepada pemerintah agar mampu melaksanakan 

pembangunan infrastruktur yang merata guna mendorong sektor-sektor terkait dan 
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pada akhirnya akan menciptakan iklim perekonomian yang membaik dan merata, 

sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga mampu 

meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis 

memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai 

pengaruh Net Profit Margin (NPM), Return On Asset (ROA), Return 

On Equity (ROE), Earning pershare (EPS), Debt to Equity Ratio 

(DER), Price to Book Value (PBV), dan Price Earning Ratio (PER) 

terhadap harga saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) 

periode 2012-2014, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil uji t menunjukan bahwa variabel NPM dan ROA adalah 

variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham, 

sedangkan variabel ROE, EPS, DER, PBV, dan PER tidak 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dengan 

berpengaruhnya variabel NPM dan ROA maka perusahaan mampu 

menunjukkan secara maksimal penjualannya dan mampu 

memanfaatkan aset-aset perusahaan dengan baik guna mendapatkan 

keuntungan. 

2. Hasil uji F menunjukan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari 

variabel independen (NPM, ROA, ROE, EPS, DER, PBV, dan PER) 

terhadap variabel dependen (harga saham). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa rasio profitabilitas memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap harga saham, yang kemudian akan dijadikan alat 

rujukan dalam berinvestasi. 
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4.2 Keterbatasan 

Meskipun penelitian ini telah di rancang dengan sebaik-baiknya, 

namun masih terdapat beberapa keterbatasan, antara lain : 

1. Keterbatasan dalam mengambil sampel jenis perusahaan yang 

digunakan sebagai sampel penelitian hanya pada Jakarta Islamic 

Index (JII) saja, sehingga tidak mampu mencerminkan keadaan 

pasar modal secara keseluruhan. 

2. Keterbatasan dalam mengambil yang digunakan yaitu hanya 

mengambil variabel-variabel provitabilitas tanpa melibatkan faktor 

ekonomi makro, seperti inflasi, tingkat suku bunga, dan lain-lain. 

3. Keterbatasan dalam mengambil periode penelitian. Yaitu periode 

yang cukup pendek, mulai dari tahun 2012 hingga 2014 saja, 

sehingga hasil yang diperoleh kemungkinan tidak konsisten dengan 

hasil penelitian sebelumnya. 

4.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan 

beberapa saran sebagai berikut : 

1. Berpengaruhnya NPM dan ROA terhadap harga saham dapat 

dijadikan pertimbangan bagi peusahaan baik emiten maupun 

investor untuk memprediksi harga saham dan meningkatkan kinerja 

keuangan. 

2. Bagi penelitian yang akan mengambil tema yang sama, sebaiknya 

menggunakan model yang berbeda untuk mengukur harga saham 

atau dapat menambah dan mengganti variabel penelitian. 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan memperpanjang periode 

pengamatan agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan. 
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