
   ANALISIS FUNDAMENTAL PERUSAHAAN DALAM 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI SAHAM 

INDUSTRI SEMEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA (BEI)  
 

Oleh 

 

Yudistira Wisentyo Riyondi 

 

ABSTRAK 
 

Yudistira Wisentyo Riyondi, 022114712, Analisis Fundamental Perusahaan Dalam Pengambilan 

Keputusan Investasi Saham Industri Semen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Dibawah bimbingan Arief Tri Hardiyanto, dan Asep Alipudin. 

 Analisa Fundamental Perusahaan yang diproksikan dengan Pertumbuhan Penjualan (Sales 

Growth), variabel Penjualan/Aktiva Lancar (SALCA) dan Saldo Laba/Total Aktiva (RETA), 

apakah mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan investasi saham dengan melihat harga 

saham perusahaan tersebut. PT Semen Indonesia Tbk, PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk dan PT 

Holcim Indonesia Tbk merupakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri semen terbesar 

di Indonesia dan sudah Go Public sehingga perusahaan ini sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 Jenis penelitian ini adalah deskriptif Verifikatif dengan metode penelitian explanatory 

survey, yaitu metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis, yang umumnya merupakan 

penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Penelitian ini 

memiliki tingkatan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan penelitian deskriptif dan 

komparatif. 

Berdasarkan hasil Statistik Deskriptif untuk variabel Pertumbuhan Penjualan (Sales 

Growth), angka rata-rata yang diperoleh dari ke tiga perusahaan yaitu PT Semen Indonesia Tbk, PT 

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dan PT Holcim Indonesia Tbk sebesar 0,25, untuk variabel 

Penjualan/Aktiva Lancar (SALCA) sebesar 2,56, untuk variabel Saldo Laba/Total Aktiva (RETA) 

sebesar 0,47 dan untuk variabel Harga Saham sebesar  12618 

Untuk hasil uji t diperoleh secara parsial, variabel Pertumbuhan Penjualan (Sales Growth) 

dan variabel Penjualan/Aktiva Lancar (SALCA) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

Harga Saham sedangkan variabel Saldo Laba/Total Aktiva (RETA) berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Harga Saham. Secara simultan yang dibuktikan dengan uji F, variabel 

Pertumbuhan Penjualan (Sales Growth), Penjualan/Aktiva Lancar (SALCA) dan Saldo Laba/Total 

Aktiva (RETA) berpengaruh secara siknifikan  terhadap Harga Saham serta berdasarkan uji 

koefisien determinasi besarnya pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Penjualan/Aktiva Lancar dan 

Saldo Laba/Total Aktiva  secara simultan  terhadap Harga Saham sebesar 91%. 

Saran bagi perusahaan yaitu pihak manajemen PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, PT 

Holcim Indonesia Tbk dan PT Semen Indonesia sebaiknya dapat mengelola Pertumbuhan 

Penjualan, Penjualan/Aktiva Lancar, dan Saldo Laba/Total Aktiva seefisien mungkin agar Harga 

Saham dapat terus ditingkatkan dari tahun ke tahun dan bagi peneliti selanjutnya untuk menambah 

variabel independen yang dapat mengelola  Pertumbuhan Penjualan, Penjualan/Aktiva Lancar, dan 

Saldo Laba/Total Aktiva serta menambah periode tahun penelitian menjadi sepuluh tahun agar 

hasil penelitian lebih komprehensif 

 

Kata Kunci : Pertumbuhan Penjualan (Sales Growth), Penjualan/Aktiva Lancar (SALCA), Saldo 

Laba/Total Aktiva (RETA). Harga Saham  

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Pasar modal pada hakekatnya adalah pasar 

yang tidak berbeda jauh dengan pasar 

tradisisonal, dimana ada pedagang, pembeli, 

dan juga ada tawar menawar harga. Pasar dapat 

juga diartikan sebagai sebuah wahana yang 

mempertemukan pihak yang membutuhkan 

dana dengan pihak yang menyediakan dana 

sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Pasar 

modal diharapkan mampu menjadi alternatif 

pendanaan bagi perusahaan Indonesia dan dapat 

juga dilihat sebagai alternatif dalam 

berinvestasi. 

Salah satu bidang investasi yang cukup 

menarik namun tergolong berisiko tinggi adalah 

investasi saham (investasi di pasar modal). 

Saham perusahaan publik, sebagai komoditi 

investasi tergolong berisiko tinggi, karena sifat 

komoditinya yang sangat peka terhadap 

perubahan yang terjadi, baik perubahan di 

dalam negeri maupun luar negeri, perubahan di 

bidang politik, ekonomi, dan moneter. 

Perubahan tersebut dapat berdampak positif 

yang berarti naiknya kurs saham atau 

berdampak negatif yang berarti turunnya kurs 

saham. 

Investasi saham tidak lepas dari industri 

apa yang akan dipilih sebagai obyek investasi. 

Dari sekian banyak industri yang ada di 

Indonesia, industri semen merupakan industri 

yang saat ini sedang berkembang dan 

perkembangannya sangat siknifikan. Hal ini 

karena banyaknya permintaan yang berasal dari 

proyek pemerintah dan proyek non pemerintah. 

Permintaan semen di dalam negeri terbanyak 

berasal dari properti, porsinya mencapai 70% - 

75%. Proyek infrastruktur berkontribusi sekitar 

25% - 30% dari total kebutuhan. 

Pengambilan keputusan untuk berinvestasi 

saham tidak lepas kaitannya dengan harga 

saham perusahaan yang akan dipilih. Oleh 

karena itu pengetahuan tentang segala sesuatu 

yang berhubungan dengan harga saham 

merupakan suatu keharusan terutama dalam hal 

melakukan analisis terhadap harga saham. 

Terdapat dua teknik analisis untuk menganalisis 

harga saham yaitu analisis teknikal dan analisis 

fundamental. Analisis teknikal merupakan 

analisis sekuritas dengan menggunakan grafik 

harga dan volume historis sedangkan analisis 

fundamental adalah analisis memperkirakan 

harga saham di masa yang akan datang dengan 

mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental 

yang mempengaruhi harga saham di masa yang 

akan datang dan menerapkan hubungan 

variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh 

taksiran harga saham  

Dari hasil penelitian yang variatif dan 

fenomena yang terjadi mendorong untuk 

dilakukannya penelitian lanjutan tentang 

hubungan atau pengaruh faktor-faktor 

fundamental (rasio keuangan) atau analisis 

fundamental perusahaan  dengan harga saham. 

Walaupun disadari bahwa faktor - faktor 

fundamental itu sangat luas cakupannya tidak 

saja meliputi kondisi internal perusahaan tetapi 

juga kondisi fundamental makroekonomi yang 

berada diluar kendali perusahaan. Oleh karena 

itu, penelitian ini dibatasi hanya menganalisis 

faktor - faktor fundamental internal suatu 

perusahaan, yaitu meliputi rasio pertumbuhan 

penjualan (Growth Sales), rasio penjualan / 

aktiva lancar (SALCA) dan saldo laba / total 

aktiva (RETA). Alasan yang dapat 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah 

karena dengan menganalisis rasio keuangan 

perusahaan akan dapat diketahui kinerja dan 

prospek perusahaan di masa yang akan datang. 

Hasil dari penelitian terdahulu yang 

menggambarkan adanya pengaruh dan 

hubungan yang siknifikan atau tidak siknifikan 

antara faktor-faktor fundamental perusahaan 

terhadap harga saham yang mana selanjutnya 

adalah akan berdampak pada pengambilan 

keputusan investasi saham serta berdasarkan 

uraian diatas pula bahwa faktor kondisi 

keuangan perusahaan yang tidak stabil dan 

sangat penting bagi investor untuk menentukan 

saham-saham yang mana pada industri semen 

yang akan dijadikan untuk berinvestasi dengan 

memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi investor dalam pengambilan 

keputusan investasi saham industri semen 

dengan melakukan analisa fundamental 

perusahaan  untuk mengetahui nilai intrinsik 

saham yang dimaksud, menjadi alasan bagi 

penulis untuk meneliti lebih lanjut dan 

penelitian tersebut penulis beri judul Analisa 

Fundamental Perusahaan Dalam Pengambilan 

Keputusan Investasi Saham Industri Semen 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Investor berkeinginan menginvestasikan 

dananya di suatu entitas harus memiliki dasar 

pertimbangan sebelum melakukan kegiatan 

investasinya agar tidak mengalami kegagalan, 

salah satu aktivitas yang harus dilakukan adalah 

menganalisis kondisi keuangan dari berbagai 

entitas guna memilih salah satu atau lebih 

  



entitas yang menurut investor tepat 

menginvestasikan dananya agar mendapat 

keuntungan yang maksimal dan risiko yang 

rendah, mengetahui faktor-faktor yang 

berpengaruh dalam pengambilan keputusan 

investasi saham dengan menggunakan analisa 

fundamental dan pendekatan PER maka 

berdasarkan uraian diatas, penulis 

mengidentifikasi masalah yang akan dibahas 

sebagai berikut: 

1. Apakah analisa fundamental perusahaan 

yang diproksikan dengan  pertumbuhan 

penjualan (Growth Sales), penjualan / 

aktiva lancar (SALCA), dan saldo laba / 

total aktiva (RETA) berpengaruh secara 

parsial (individu) terhadap pengambilan 

keputusan investasi saham yang 

diproksikan dengan harga intrinsik saham 

pada industri semen yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) ? 

2. Apakah analisa fundamental perusahaan 

yang diproksikan dengan  pertumbuhan 

penjualan (Growth Sales), penjualan / 

aktiva lancar (SALCA), dan saldo laba / 

total aktiva (RETA) berpengaruh secara 

simultan (bersama-sama) terhadap 

pengambilan keputusan investasi saham 

yang diproksikan dengan harga intrinsik  

saham pada industri semen yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) ? 

Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian ini untuk 

mendapatkan data dan informasi mengenai 

kondisi keuangan industri semen yang menjadi 

objek penelitian, serta menjadi sarana 

mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dalam 

perkuliahan dengan dunia nyata/lapangan. 

Sedangkan tujuan penelitian yang ingin dicapai 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk membuktikan secara empiris 

pengaruh signifikan secara parsial 

(individu) dari variabel independen yang 

merupakan proksi dari analisis 

fundamental perusahaan yaitu 

pertumbuhan penjualan (Growth Sales), 

penjualan/aktiva lancar (SALCA), dan 

saldo laba/total aktiva (RETA) terhadap 

pengambilan keputusan investasi saham 

yang diproksikan dengan harga saham 

pada industri semen yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) ? 

2. Untuk membuktikan secara empiris 

pengaruh signifikan secara simultan 

(bersama-sama) dari variabel independen 

yang merupakan proksi dari analisis 

fundamental perusahaan yaitu 

pertumbuhan penjualan (Growth Sales), 

penjualan/aktiva lancar (SALCA), dan 

saldo laba/total aktiva (RETA) terhadap 

pengambilan keputusan investasi saham 

yang diproksikan dengan harga saham 

pada industri semen yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) ? 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Obyek dan Lokasi Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah Analisa 

Fundamental Perusahaan  yang diproksikan 

dengan pertumbuhan penjualan (Growth Sales), 

penjualan / aktiva lancar (SALCA), dan saldo 

laba / total aktiva (RETA) sebagai variabel 

independen (X) dan  untuk variabel dependen 

(Y) adalah pengambilan keputusan investasi 

saham yang diproksikan dengan harga intrinsik 

saham pada industri semen yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI dan lokasi 

penelitian ini adalah di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

Desain Penelitian 

Desain penelitian dalam penulisan skripsi ini 

meliputi:  

1. Jenis dan Metode Penelitian  

a. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah deskriptif 

Verifikatif yaitu penelitian yang 

menggunakan statistik inferensial, yaitu 

statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya 

tersebut dapat diberlakukan untuk 

populasi. 

b. Metode Penelitian  

Metode yang digunakan adalah metode 

studi kasus yaitu metode penelitian 

explanatory survey, yaitu metode yang 

bertujuan untuk menguji hipotesis, yang 

umumnya merupakan penelitian yang 

menjelaskan fenomena dalam bentuk 

hubungan antar variabel. 

2. Unit Analisis  

Unit analisis yang digunakan oleh penulis 

adalah Unit Analisis Organization, yaitu 

yang diteliti dalam penelitian ini adalah 

suatu organisasi sehingga data yang diambil 

adalah data mengenai atau berasal dari suatu 

organisasi tersebut yang terdapat pada PT 

Indocement Tunggal Perkasa Tbk, PT 

Holcim Indonesia Tbk dan PT Semen 

Indonesia Tbk.  



Operasionalisasi Variabel 

Adapun dalam proses analisis 

diklasifikasikan variabel-variabel penelitian 

kedalam dua kelompok, yaitu sebagai berikut  : 

1) Variabel Independent (Variabel 

TidakTerikat/Bebas)  
Variabel Independent adalah variabel yang 

dapat mempengaruhi variabel dependent. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

independent adalah Pertumbuhan Penjualan 

(Growth Sales), Penjualan / Aktiva Lancar 

(SALCA), dan Saldo Laba / Total Aktiva 

(RETA)  

2) Variabel Dependent (VariabelTerikat/ 

TidakBebas)  
Variabel Dependent adalah variabel yang 

dapat dipengaruhi variabel independent. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

dependent adalah Harga Intrinsik Saham 

Industri Semen Yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI)  

Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data pada penelitian 

ini dilakukan dengan cara mendownload 

laporan keuangan PT Indocement Tunggal 

Perkasa Tbk, PT Holcim Indonesia Tbk dan PT 

Semen Indonesia Tbk di sitis www.idx.co.id 

dan www.duniainvestasi.com. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder runtun waktu 

(timeseries) dari tahun 2011 sampai dengan 

tahun 2014.  

Metode  Analisis  
Analisis data mempuyai tujuan untuk 

menyampaikan dan membatasi penemuan-

penemuan hingga menjadi data yang teratur 

serta tersusun dan lebih berarti. Analisis data 

yang dilakukan adalah analisis kuantitatif yang 

dinyatakan dengan angka-angka dan 

perhitungannya menggunakan program 

Statistical Package Social Sciences (SPSS) 

versi 23. Dalam analisis kuantitatif dilakukan 

pengujian hipotesis dengan menggunakan uji 

statistik berupa uji t, uji F, uji asumsi klasik, 

analisis regresi linear berganda dan analisis 

koefisien korelasi dan determinasi.  

 

HASIL PENELITIAN 

Harga Saham 

Harga saham merupakan salah satu 

indikator pengelolaan perusahaan. Keberhasilan 

dalam menghasilkan keuntungan akan 

memberikan kepuasan bagi investor yang 

rasional. Harga saham yang cukup tinggi akan 

memberikan keuntungan, yaitu berupa capital 

gain dan citra yang lebih baik bagi perusahaan 

sehingga memudahkan bagi manajemen untuk 

mendapatkan dana dari luar perusahaan. 

Dibawah ini data yang menggambarkan harga 

saham tersebut. 
 

Tabel 1 

Harga Saham Tabel Per 31 Januari 

Perusahaan  

Harga Saham (Rp) Analisis Trend 

2011 2012 2013 2014 
2011 

(%) 

2012 

(%) 

2013 

(%) 

2014 

(%) 

PT Indocement Tunggal 

Prakarsa Tbk 
17050 22450 20000 25000 100 131,67 117,3 146,62 

PT  Holcim Indonesia Tbk 2175 2900 2275 2185 100 133,33 104,59 100,45 

 PT Semen Indonesia Tbk 11450 15850 14150 16200 100 138,42 123,58 141,48 

Sumber  : www.dunia investasi.com 

Pertumbuhan Penjualan (Sales Growth) 

Pertumbuhan merupakan elemen yang 

terjadi dalam siklus suatu perusahaan dan 

ukuran pertumbuhan dalam perusahaan 

tergantung dari kegiatan perusahaan. 

Pertumbuhan dalam manajemen keuangan pada 

umumnya menunjukkan peningkatan ukuran 

skala suatu perusahaan. Biasanya dalam 

mengukur pertumbuhan dilakukan dengan 

membandingkan penjualan dari satu periode ke 

periode berikutnya. Dengan semakin cepat 

tingkat pertumbuhan suatu perusahaan makin 

besar pula dana yang dibutuhkan untuk 

membiayai pertumbuhan perusahaan tersebut. 

Oleh sebab itu, pertumbuhan penjualan sangat 

diinginkan setiap perusahaan karena 

pertumbuhan penjualan mencerminkan suatu 

pertumbuhan suatu perusahaan. Dibawah ini 

data yang menggambarkan pertumbuhan 

penjualan dari ketiga perusahaan semen 

tersebut: 

 

http://www.idx.co.id/
http://www.duniainvestasi.com/


Tabel 2   

Pertumbuhan Penjualan 

Perusahaan  

Harga Saham (Rp) Analisis Trend 

2011 2012 2013 2014 
2011 

(%) 

2012 

(%) 

2013 

(%) 

2014 

(%) 

PT Indocement Tunggal 

Prakarsa Tbk 
17050 22450 20000 25000 100 131,67 117,3 146,62 

PT  Holcim Indonesia 

Tbk 
2175 2900 2275 2185 100 133,33 104,59 100,45 

 PT Semen Indonesia Tbk 11450 15850 14150 16200 100 138,42 123,58 141,48 

Sumber : Olah Data Laporan Keuangan (2011-2014) 

Penjualan / Aktiva Lancar  (Sales to Current 

Assets) 

Penjualan/aktiva lancar (Sales to Current 

Assets) adalah mengukur seberapa efisien suatu 

perusahaan memanfaatkan aktiva lancarnya 

dalam menghasilkan penjualan. Rasio ini paling 

berlaku dalam perusahaan industri, dimana 

perusahaan tersebut memegang mayoritas 

persediaan mereka sendiri. Kemudian 

digunakan untuk mendeteksi perusahaan 

apabila akan mengalami suatu kebangkrutan. 

Hal tersebut membuktikan bahwa dengan 

menggunakan sales to current assets dapat 

mendeteksi resiko akan mengalami suatu 

penurunan atau bahkan kemungkinan 

bangkrutnya suatu perusahaan. Rasio ini juga 

merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur seberapa efisien penggunaan dana 

perusahaan yang dikeluarkan pada aktiva 

lancarnya dalam menghasilkan suatu penjualan 

dan dapat mendeteksi suatu kemungkinan 

penurunan atau bangkrutnya suatu perusahaan. 

 

Tabel 3   

Penjualan/Aktiva Lancar 

Perusahaan  

Penjualan / Aktiva Lancar   Analisis Trend 

2011 2012 2013 2014 
2011 

(%) 

2012 

(%) 

2013 

(%) 

2014 

(%) 

PT Indocement Tunggal 

Prakarsa Tbk 
1,35 1,19 1,11 1,24 100 88,14 82,22 91,85 

PT  Holcim Indonesia Tbk 3,05 4,12 4,65 4,65 100 135,08 152,45 152,45 

PT Semen Indonesia Tbk 2,14 2,38 2,46 2,32 100 111,21 114,95 108,41 

Sumber : Olah Data Laporan Keuangan (2011-2014) 

Saldo Laba / Total Aktiva (Retained Earning 

to Total Assets) 

Rasio laba/total aktiva adalah mengukur 

kemampuan untuk menghasilkan laba suatu 

perusahaan secara komulatif. Semakin lama 

perusahaan beroperasi maka semakin banyak 

waktu yang dimilikinya untuk membangun atau 

menghasilkan laba secara komulatif begitu juga 

sebaliknya. Saldo laba/total aktiva (RETA), 

menunjukkan pertumbuhan yang telah dibiayai 

melalui keuntungan sehingga hutang 

perusahaan tidak meningkat dan menunjukkan 

sejauh mana aktiva telah dibayar oleh 

keuntungan perusahaan. Saldo laba (retained 

earnings) mencerminkan akumulasi keuntungan 

yang belum didistribusikan atau kerugian yang 

dialami suatu perusahaan sejak perusahaan 

tersebut beroperasi. Sebuah perusahaan baru 

relatif mungkin akan menunjukkan rasio saldo 

laba/total aktiva yang rendah karena tidak 

adanya waktu untuk menambah laba 

kumulatifnya. Oleh karena itu, dapat dibuktikan 

bahwa perusahaan baru akan terlihat berbeda 

dari perusahaan yang sudah lama beroperasi 

dan dapat diklasifikasikan dalam golongan 

bangkrut relatif lebih tinggi dari pada 

perusahaan-perusahaan yang sudah lama 

berdiri.  

  



Tabel 4  

Saldo Laba / Total Aktiva 

Perusahaan  

Saldo Laba / Total Aktiva  Analisis Trend 

2011 2012 2013 2014 
2011 

(%) 

2012 

(%) 

2013 

(%) 

2014 

(%) 

PT Indocement Tunggal 

Prakarsa Tbk 
0,62 0,65 0,68 0,7 100 104,83 109,67 112,9 

PT  Holcim Indonesia Tbk 0,11 0,17 0,16 0,14 100 154,54 145,45 127,27 

PT Semen Indonesia Tbk 0,63 0,58 0,6 0,63 100 92,06 95,23 100 

Sumber : Olah Data Laporan Keuangan (2011-2014) 

Statistik Deskriptif 

Statistika deskriptif adalah bagian dari 

ilmu statistika yang hanya mengolah, 

menyajikan data tanpa mengambil keputusan. 

Dengan kata lain hanya melihat gambaran 

secara umum dari data yang didapatkan. 

Statistika adalah ilmu yang mempelajari 

bagaimana merencanakan, mengumpulkan, 

menganalisis, menginterpretasi, dan 

mempresentasikan data. Statistic deskriptif 

hanya berhubungan dengan hal dalam 

menguraikan atau memberikan keterangan-

keterangan mengenai suatu data atau keadaan 

atau fenomena. Adapun data-data yang 

diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

 

Tabel  5   

Statistik Deskriptif  Tahun 2011 – 2014 

Descriptive Statistics 
 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

SalesGrowth 12 1,13 ,07 1,20 ,2458 ,31026 ,096 

SALCA 12 3,54 1,11 4,65 2,5550 1,30982 1,716 

RETA 12 ,59 ,11 ,70 ,4725 ,24432 ,060 

HargaSaham 12 22825,00 2175,00 25000,00 12617,9167 8359,83375 69886820,270 

Valid N 

(listwise) 

12 
      

Sumber : Pengolahan Data SPSS, 2016 

Hasil Analisis dan Pengujian Hipotesis 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Untuk mengetahui prediksi perubahan nilai 

variabel dependen, apakah pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen adalah 

positif atau negatif maka digunakan Analisis 

Regresi Linear Berganda. Adapun hasil regresi 

yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 6.   
 

Tabel 6 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9673,293 7614,963  1,270 ,240 

SalesGrowth -276,957 2882,812 -,010 -,096 ,926 

SALCA -2521,227 1530,423 -,395 -1,647 ,138 

RETA 20009,404 8240,245 ,585 2,428 ,041 

a. Dependent Variable: HargaSaham 
Sumber : Output SPSS ver 24 (data diolah) 2016 

Berdasarkan Tabel 4.1  diatas maka 

diperoleh nilai β0 sebesar  9673,293 , β1 

sebesar – 276,957, β2 sebesar -2521,227  dan 

β3 sebesar 20009,404  Dengan diperolehnya 

nilai β0, β1, β2 dan β3 untuk variabel 

independen maka  dapat dibuat persamaan atau 

model linearnya  sebagai berikut : 

Ŷ = 9673,293 – 276,957 X1 – 2521,227 X2 + 

20009,404 X3 



Berdasarkan persamaan di atas, maka 

dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Konstanta a sebesar  9673.293  menyatakan 

bahwa jika variabel X1 (Growth Sales), X2 

(SALCA)   dan X3 (SALCA) konstan, maka 

variabel Y (Harga Saham) sudah 

mempunyai nilai sebesar 9673,293 

2. Angka koefisien regresi untuk variabel X1 

(Growth Sales) sebesar  – 276,957  

menjelaskan bahwa variabel X1(Growth 

Sales)  akan menurunkan nilai variabel Y 

(Harga Saham) sebesar 276,957 satuan atas 

setiap penambahan yang terjadi pada 

variabel X1 (Growth Sales). 

3. Angka koefisien regresi untuk variabel X2 

(SALCA) sebesar – 2521,227 menjelaskan 

bahwa variabel X2 (SALCA) akan 

menurunkan nilai variabel Y sebesar 

2521,227 satuan atas setiap penambahan 

yang terjadi pada variabel X2 (SALCA) 

4. Angka koefisien regresi untuk variabel X3 

(RETA) sebesar 20009,404 menjelaskan 

bahwa variabel X3 (RETA)  akan menaikkan 

nilai variabel Y sebesar 20009,404  satuan 

atas setiap penambahan yang terjadi pada 

variabel X3 (RETA) 

Pengujian Hipotesis 

Uji  t  

Uji  t  digunakan untuk menguji  hipotesis 

penelitian apakah variabel X1, X2 dan X3 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Y. 

1. Hipotesis Variabel X1 (Growth Sales) 

Terhadap Y 

Pada penelitian ini penulis menggunakan Uji 

t untuk menguji hipotesis 1 yaitu 

Pertumbuhan Penjualan (X1) berpengaruh 

signifikan terhadap Harga Saham  (Y) yang 

telah diterangkan pada bab sebelumnya. 

Pada uji t ini jika nilai thitung lebih besar dari 

ttabel dan nilai signifikansi hitung lebih kecil 

dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa pada 

hipotesis tersebut  terdapat  pengaruh yang 

signifikan antara Pertumbuhan Penjualan 

terhadap Harga Saham begitu juga 

sebaliknya jika nilai thitung lebih kecil dari 

ttabel dan nilai signifikansi hitung lebih besar 

dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa pada 

hipotesis tersebut terdapat pengaruh yang 

tidak signifikan antara Pertumbuhan 

Penjualan (Sales Growth)   terhadap Harga 

Saham. Nilai thitung diperoleh dari hasil 

pengolahan data dengan menggunakan 

Program Software SPSS versi 24 yang dapat 

dilihat pada tabel 4.5 dimana berdasarkan 

tabel 4.5 diperoleh nilai thitung untuk variabel 

Pertumbuhan Penjualan (Sales Growth) 

sebesar -0,096 dan nilai signifikansinya 

adalah sebesar 0,926. Nilai thitung dari 

variabel Sales Growth  harus dibandingkan 

dengan nilai ttabel. Untuk mendapatkan nilai 

ttabel diperoleh dengan cara menghitung 

derajat kebebasannya yaitu derajat bebas 

(df) sama dengan jumlah sampel dikurangi 

jumlah variabel sehingga  didapatkan 12 -3 

= 9 dan selanjutnya adalah melihat di tabel t 

berapa nilai ttabel dengan df = 9  dan derajat 

signifikansinya sebesar 5%. Dari tabel t 

diperoleh nilai ttabel  =  2,26 

Tabel 7 

Tabel t 

 t 0..995 t 0..99 t 0.975 t 0.95 t 0.90 t 0.80 t 0.75 t 0.70 t 0.60 t 0.55 

1 63.66 31.82 12.71 6.31 3.08 1.376 1.000 0.727 0.325 0.158 

2 9.92 6.96 4.30 2.92 1.89 0.061 0.816 0.617 0.289 0.142 

3 5.84 4.54 3.18 2.35 1.64 0.978 0.765 0.584 0.277 0.137 

4 4.60 3.75 2.78 2.13 1.53 0.941 0.741 0.569 0.271 0.131 

5 4.03 3.36 2.57 2.02 1.48 0.920 0.727 0.559 0.267 0.132 

6 3.71 3.14 2.45 1.94 1.44 0.906 0.718 0.553 0.265 0.131 

7 3.50 3.00 2.36 1.90 1.42 0.896 0.711 0.549 0.263 0.130 

8 3.36 2.90 2.31 1.86 1.40 0.889 0.706 0.546 0.262 0.130 

9 3.25 2.82 2.26 1.83 1.38 0.883 0.703 0.543 0.261 0.129 

10 3.17 2.76 2.23 1.81 1.37 0.879 0.700 0.542 0.260 0.129 

 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa 

nilai t tabel untuk df = 9 adalah 2,26. Angka 

2,26 diperoleh dari kolom V (df) lihat ke 

angka 9 (karena df = 9) dan lihat sisi 

mendatarnya adalah di kolom t 0,975 (satu 

sisi) maka diperoleh angka 2,26. Dengan 

didapatkannya nilai thitung  dan ttabel  maka 

selanjutnya ke dua nilai nilai tersebut. Dari 

hasil perbandingan diperoleh bahwa nilai 

thitung <  ttabel yaitu -0,096 <  2,26 dan nilai 



signifikansinya  adalah 0,926  dimana  0,926 

>  0,05 sehingga keputusan yang diambil 

berdasarkan data tersebut adalah Ho 

diterima dan Ha ditolak hal ini berarti 

berdasarkan uji t tersebut diatas maka 

variabel Pertumbuhan Penjualan (Sales 

Growth) (X1) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Harga Saham  (Y). 

2. Hipotesis Variabel X2 (SALCA) Terhadap Y 

Pada penelitian ini penulis menggunakan Uji 

t untuk menguji hipotesis 2 yaitu 

Penjualan/Aktiva Lancar (SALCA) (X2) 

berpengaruh signifikan terhadap Harga 

Saham (Y) yang telah diterangkan pada bab 

sebelumnya. Pada uji t ini jika nilai thitung 

lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi 

hitung lebih kecil dari 0,05 maka dapat 

dikatakan bahwa pada hipotesis tersebut  

terdapat  pengaruh  yang signifikan antara 

Penjualan/Aktiva Lancar terhadap Harga 

Saham begitu juga sebaliknya jika nilai thitung 

lebih kecil dari ttabel dan nilai signifikansi 

hitung lebih besar dari 0,05 maka dapat 

dikatakan bahwa pada hipotesis tersebut  

terdapat pengaruh yang tidak signifikan 

antara Penjualan/Aktiva Lancar terhadap 

Harga Saham. Nilai thitung diperoleh dari 

hasil pengolahan data dengan menggunakan 

Program Software SPSS versi 24 yang dapat 

dilihat pada tabel 4.5 dimana berdasarkan 

tabel 4.5 diperoleh nilai t hitung untuk 

variabel Penjualan/Aktiva Lancar sebesar -

1,647 dan nilai signifikansinya adalah 

sebesar 0,138. Nilai thitung  dari variabel 

Penjualan/Aktiva Lancar harus 

dibandingkan dengan nilai ttabel. Untuk 

mendapatkan nilai ttabel diperoleh dengan 

cara menghitung derajat kebebasannya yaitu 

derajat bebas (df) sama dengan jumlah 

sampel dikurangi jumlah variabel sehingga 

didapatkan 12 -3 = 19 dan selanjutnya 

adalah melihat di tabel t berapa nilai ttabel 

dengan df = 9 dan derajat signifikansinya 

sebesar 5%. Dari tabel t diperoleh nilai ttabel 

= 2,26 (Tabel 4.6) 

Dengan didapatkannya nilai thitung dan ttabel 

maka selanjutnya ke dua nilai tersebut  

dibandingkan mana yang lebih besar atau 

lebih kecil  diantara ke dua nilai tersebut. 

Dari hasil perbandingan diperoleh bahwa 

nilai thitung <  ttabel yaitu -1,647 < 2.26 dan 

nilai signifikansinya  adalah 0,138  dimana 

0,138 >  0,05 sehingga keputusan yang 

diambil berdasarkan data tersebut adalah Ho 

diterima dan Ha ditolak hal ini berarti 

berdasarkan uji t tersebut diatas maka 

variabel Penjualan/Aktiva Lancar (SALCA) 

(X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Harga Saham (Y). 

3. Hipotesis Variabel X3 (RETA) Terhadap Y 

Pada penelitian ini penulis menggunakan Uji 

t untuk menguji hipotesis 3 yaitu Saldo 

Laba/Total Aktiva (RETA) (X3) 

berpengaruh signifikan terhadap Harga 

Saham (Y) yang telah diterangkan  pada bab 

sebelumnya. Pada uji t ini jika nilai t hitung 

lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi 

hitung lebih kecil dari 0,05 maka dapat 

dikatakan bahwa pada hipotesis tersebut  

terdapat  pengaruh yang signifikan antara 

Saldo Laba/Total Aktiva terhadap Harga 

Saham begitu juga sebaliknya jika nilai thitung 

lebih kecil dari ttabel dan nilai signifikansi 

hitung lebih besar dari 0,05 maka dapat 

dikatakan bahwa pada hipotesis tersebut 

terdapat pengaruh yang tidak signifikan 

antara Saldo Laba/Total Aktiva terhadap 

Harga Saham. Nilai thitung diperoleh dari 

hasil pengolahan data dengan menggunakan 

Program Software SPSS versi 24 yang dapat 

dilihat pada tabel 4.5 dimana berdasarkan 

tabel 4.5 diperoleh nilai t hitung untuk 

variabel Saldo Laba/Total Aktiva sebesar  

2,428 dan nilai signifikansinya adalah 

sebesar 0,041. Nilai thitung dari variabel Saldo 

Laba/Total Aktiva harus dibandingkan 

dengan nilai ttabel. Untuk mendapatkan nilai 

ttabel diperoleh dengan cara menghitung 

derajat kebebasannya yaitu derajat bebas 

(df) sama dengan jumlah sampel dikurangi 

jumlah variabel sehingga didapatkan 12 -3 = 

9 dan selanjutnya adalah melihat di tabel t 

berapa nilai ttabel dengan df = 9 dan derajat 

signifikansinya sebesar 5%. Dari tabel t 

diperoleh nilai ttabel  =  2,26 (Tabel 4.6) 

Dengan didapatkannya nilai thitung dan ttabel 

maka selanjutnya ke dua nilai tersebut 

dibandingkan mana yang lebih besar atau 

lebih kecil  diantara ke dua nilai tersebut. 

Dari hasil perbandingan diperoleh bahwa 

nilai thitung < ttabel yaitu 2,428 > 2,26 dan nilai 

signifikansinya adalah 0,041  dimana  0,041 

<  0,05 sehingga keputusan yang diambil 

berdasarkan data tersebut adalah Ho ditolak 

dan Ha diterima hal ini berarti berdasarkan 

uji t tersebut diatas maka variabel Saldo 

Laba/Total Aktiva (X3) berpengaruh 



signifikan terhadap variabel Harga Saham 

(Y). 

Uji  F  

Untuk mengetahui apakah hubungan antar 

variabel independen yaitu Pertumbuhan 

Penjualan (X1), Penjualan/Aktiva Lancar (X2) 

dan Saldo Laba/Total Aktiva (X3) terhadap 

variabel dependen yaitu Harga Saham  (Y) 

secara simultan, signifikan atau tidak maka 

dilakukan uji F.  

1. Hipotesis Variabel  X1, X2 dan X3 Secara 

Simultan  Terhadap Y 

Dari hasil perhitungan dengan bantuan 

program SPSS ver 24 diperoleh nilai dan 

signifikansinya sebagaimana yang tercantum 

pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 8   

Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 699736092,800 3 233245364,300 27,036 ,000
b
 

Residual 69018930,160 8 8627366,270   

Total 768755022,900 11    

a. Dependent Variable: HargaSaham 

b. Predictors: (Constant), RETA, SalesGrowth, SALCA 

Sumber  : Pengolahan Data  

Dari data yang tertera pada tabel 4.7 diatas 

maka diperoleh nilai  F hitung sebesar 

27,036  sedangkan untuk nilai Ftabel dengan 

taraf signifikansi 5% dan df pembilang = 

jumlah variabel – 1 =  3 – 1 = 2, serta df 

penyebut = jumlah populasi – jumlah 

variabel = 12 – 3 = 9 maka diperoleh Ftabel 

sebesar 4,26.  Jika nilai Fhitung dibandingkan 

dengan nilai Ftabel maka akan terlihat nilai 

Fhitung > Ftabel yaitu 27,036 > 4,26 dan nilai 

signifikansinya adalah 0,000 dimana nilai 

0,000 < 0.05 sehingga keputusan yang 

diambil berdasarkan data tersebut adalah 

nilai Fhitung > Ftabel (27,036 > 4,26) adalah Ho 

ditolak dan Ha  diterima hal ini berarti 

berdasarkan uji F tersebut diatas, bahwa 

Pertumbuhan Penjualan (X1), 

Penjualan/Aktiva Lancar (X2) dan Saldo 

Laba/Total Aktiva (X3) berpengaruh secara 

signifikan terhadap Harga Saham (Y) secara 

bersama-sama  (simultan). 

2. Uji Koefisien Determinasi  

Angka koefisien determinasi berganda 

antara pengaruh variabel (X1), X2 dan X3 

terhadap variabel Y dapat dilihat  pada tabel  

dibawah ini : 

 

Tabel 4.8 

Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,954
a
 ,910 ,877 2937,23786 

a. Predictors: (Constant), RETA, Sales Growth, SALCA 

b. Dependent Variable: HargaSaham 

 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, diperoleh 

besarnya angka R Square (R
2
)  pada tabel 

adalah sebesar 0.910 atau 91% dimana 

angka tersebut digunakan untuk menyatakan 

besarnya pengaruh Pertumbuhan Penjualan, 

Penjualan/Aktiva Lancar dan Saldo 

Laba/Total Aktiva  secara simultan  terhadap 

Harga Saham sebesar 91%. Sedangkan 

sisanya 9% dipengaruhi oleh variabel – 

variabel lain diluar model ini yang tidak 

dimasukkan ke dalam model penelitian ini. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Pertumbuhan Penjualan secara parsial 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan 



terhadap Harga Saham. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi 

Pertumbuhan Penjualan maka Harga Saham 

di PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk, PT 

Holcim Indonesia Tbk, PT Semen Indonesia 

Tbk  akan semakin  menurun. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Penjualan/Aktiva Lancar secara parsial 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap Harga Saham di PT Indocement 

Tunggal Prakasa Tbk, PT Holcim Indonesia 

Tbk, PT Semen Indonesia Tbk. Hal in 

menunjukkan bahwa semakin tinggi 

Penjualan/Aktiva Lancar maka Harga 

Saham di PT Indocement Tunggal Prakasa 

Tbk, PT Holcim Indonesia Tbk dan PT 

Semen Indonesia Tbk akan semakin 

menurun 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Saldo 

Laba/Total Aktiva secara parsial 

berpengaruh positif dan  signifikan terhadap 

Harga Saham. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi Saldo Laba/Total Aktiva 

maka Harga Saham di PT Indocement 

Tunggal Prakasa Tbk, PT Holcim Indonesia 

Tbk dan PT Semen Indonesia Tbk akan 

meningkat 

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Pertumbuhan Penjualan, Penjualan/ Aktiva 

Lancar dan Saldo Laba/Total Aktiva  secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap 

Harga Saham.  Hal ini menunjukkan bahwa 

peningkatan Pertumbuhan Penjualan, 

Penjualan/Aktiva Lancar dan Saldo 

Laba/Total Aktiva akan meningkatkan pula 

Harga Saham di PT Indocement Tunggal 

Prakasa Tbk, PT Holcim Indonesia Tbk dan 

PT Semen Indonesia Tbk. 

 

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan 

kesimpulan-kesimpulan di atas, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut  : 

1. Bagi perusahaan  

Berdasarkan penelitian pihak manajemen PT 

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, PT 

Holcim Indonesia Tbk dan PT Semen 

Indonesia Tbk sebaiknya dapat mengelola 

Pertumbuhan Penjualan, Penjualan/Aktiva 

Lancar dan Saldo Laba/Total Aktiva 

seefisien mungkin agar Harga Sahan dapat 

terus ditingkatkan dari tahun ke tahun.  

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Untuk penelitian selanjutnya para peneliti 

dapat menambah variabel independen yang 

diprediksi dapat mengelola Pertumbuhan 

Penjualan, Penjualan/Aktiva Lancar dan 

Saldo Laba/Total Aktiva serta menambah 

periode tahun penelitian menjadi sepuluh 

tahun agar  hasil penelitian lebih 

komprehensif. 
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