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TABEL 5 

Regresi Moderasi 
 

variabel 

Return On Asset 

Koef Beta t-value Sign 

constant -0.003 -0.221 0.826 

SQRTVAIC 0.043 3.556 *0.001 

INTERAKSIGEND 0.001 0.092 0.926 

INTERAKSIAGE -0.011 -1.841 0.069 

INTERAKSIEDU 0.013 0.831 0.408 

R-Square 0.387 

 

  

Adj R-Square 0.363 

 

  

F test 16.117 

 

  

Signifikansi F 0,000     

    *Signifikan pada level 5% 

  Hasil uji signifikasi simultan yang ada di tabel 7 menunjukkan nilai F Hitung sebesar 
16.117 dengan tingkat signifikasi 0,000. Hal ini berarti bahwa, model regresi dapat digunakan 
untuk memprediksi pengaruh terhadap Return On Asset. Dari hasil uji signifikansi parameter 
individual (Uji-t) yang ada dalam tabel 7 terlihat bahwa variabel VAIC (Value Added 
Intellectual Capital) memiliki nilai probabilitas signifikan (sig t) sebesar 0,001 dan lebih kecil 
dari nilai signifikansi 0,05. Dapat disimpulkan bahwa VAIC berpengaruh secara signifikan 
terhadap profitabilitas,  dengan demikian hipotesis 1 diterima. Hal ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Tan et al (2007) dan Ulum (2008), serta Widiatmoko (2015). 

Terdapat pengaruh pada intellecual capital terhadap profitabilitas dalam hal ini karena 
perkembangan bisnis yang berdasarkan pada pengetahuan (knowledge based business) 
mendorong perusahaan lebih bersaing pada kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki 
dalam upayanya untuk menciptakan, memelihara, mengembangkan dan mempertahankan 
aset tidak berwujud yang dimiliki sehingga dapat menciptakan value added. Penciptaan 
terhadap value added tersebut yang pada akhirnya meningkatkan kekayaan dan daya saing 
perusahaan, sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Hasil uji signifikansi parameter individual (Uji-t) dengan ditambahkannya interaksi 
antara variabel moderasi tingkat pendidikan, umur, serta keberagaman gender pada model 
regresi memberikan koefisien yang tidak signifikan sehingga hipotesis 2 tidak didukung oleh 
data, hal ini mungkin disebabkan oleh jumlah wanita yang duduk di dewan direksi dan 
komisaris masih sedikit dengan rata-rata indeks blau 0,12 yang menyebabkan rendahnya 
keberagaman gender. Indeks blau untuk umur juga menunjukkan keberagaman yang kecil 
dengan rata-rata 0,28 serta memiliki hubungan yang negative dari hasil intereaksi 
moderasiannya. Tingkat pendidikan juga tidak memoderasi hubungan walaupun memiliki 
rata-rata indeks blau 0,49 yang menunjukkan tingginya keberagaman dari sisi tingkat 
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PENGARUH GROSS PROFIT MARGIN, ROE, ROA, CURENT RATIO, NET 
PROFIT MARGIN, DAN TINGKAT SUKU BUNGA DEPOSITO TERHADAP 

PERUBAHAN HARGA SAHAM 
 

Helisa Noviarti 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura 

 
 

Abstrak 
 

Investor sangat perlu mengetahui informasi-informasi yang berkaitan dengan dinamika saham 
agar dapat mengambil keputusan mengenai saham mana yang layak untuk dipilih. Untuk itu 
para investor perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan harga 
saham agar keputusan investasi yang dilakukan dapat menghasilkan keuntungan yang 
maksimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang di dapat dari internet Pasar Modal 
dan Publikasi Bank Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-
perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Emiten (perusahaan) yang 
menjadi populasi pada penelitian ini adalah 16 perusahaan non finansial yang terdaftar di 
Jakarta Islamic Index (JII) periode 2013-2017.  
 
Kata Kunci : Gross Profit Margin, Roe, Roa, Curent Ratio, Net Profit Margin, Dan 

Tingkat Suku Bunga 
 
Pendahuluan 

Pasar modal merupakan salah satu lembaga perantara yang menghubungkan pihak yang 
membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana. Fungsi ini menunjukkan peran 
penting pasar modal dalam menunjang perekonomian suatu negara, karena pasar modal dapat  
memobilisasi dana baik dari dalam maupun luar negeri. Pasar modal diharapkan mampu menjadi 
alternatif pendanaan bagi perusahaan disamping perbankan. Hal ini dapat mendorong terciptanya 
alokasi dana yang efisien karena adanya pasar modal menyebabkan investor dapat memilih investasi 
pada sekuritas yang dapat memberikan tingkat keuntungan (return)  yang paling optimal. Hal ini 
disebabkan investasi yang memberikan tingkat keuntungan yang besar adalah sektor-sektor paling 
produktif yang ada di pasar. Kondisi ini dapat meningkatkan kemampuan perusahaan-perusahaan 
tersebut untuk menentukan struktur modal yang optimal dan menggunakan dana yang berasal dari 
investor secara produktif. 

Perkembangan pasar modal yang cepat saat ini tidak terlepas dari peran serta pemodal 
(investor) yang melakukan transaksi di pasar modal, baik di pasar perdana (primary market) 
maupun di pasar sekunder (secondary market).Sebelum melakukan pembelian saham 
investor melakukan penilaian dengan baik terhadap para emiten (perusahaan).Salah satu 
aspek yang menjadi bahan penilaian bagi investor adalah kemampuan emiten 
menghasilkan laba.Investor sangat berkepentingan terhadap informasi-informasi yang 
berkaitan dengan dinamika saham agar dapat mengambil keputusan mengenai saham 
mana yang layak untuk dipilih.Pada dasarnya nilai suatu saham sangat ditentukan oleh kondisi 
fundamental suatu perusahaan.Investor akanmemilih untuk menginvestasikan dana yang 
dimilikinya dengan membeli saham perusahaan setelah mempertimbangkan laba emiten 
(perusahaan), pertumbuhan penjualan dan aktiva selama kurun waktu tertentu. Prospek 
perusahaan di masa yang akan datang juga sangat perlu dipertimbangkan oleh investor.  

Selain itu struktur modal juga menjadi salah satu pertimbangan investor.Struktur modal 
perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan yang diterbitkannya.Dengan demikian, 
investor sangat berkepentingan dengan laporan keuangan perusahaan yang menyajikan data-
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data keuangan. 
Neraca menunjukkan aset, hutang, dan modal perusahaan. Data yang terdapat pada 

neraca perusahaan dapat digunakan untuk menghitung rasio-rasio keuangan yang dapat 
membantu investor untuk menaksir kekuatan keuangan perusahaan, seperti current ratio 
yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu perusahaan. Current Ratio merupakan 
rasio favorit dari institusi-institusi pemberi pinjaman. Perhitungan rasio ini didasarkan 
pada perbandingan sederhana antara total aktiva lancar dan kewajiban lancar. 
Sedangkan laporan laba rugi tidak hanya menunjukkan kinerja perusahaan tetapi juga 
dapat digunakan oleh investor untuk mengestimasi profitabililas perusahaan di masa yang 
akan datang. Oleh sebab itu publikasi laporan keuangan perusahaan (emiten) merupakan saat 
yang ditunggu-tunggu oleh para investor di pasar modal karena melalui laporan keuangan 
itulah para investor dapat mengetahui perkembangan emiten yang digunakan sebagai salah 
satu pertimbangan untuk membeli atau menjual saham-saham yang mereka miliki.  

Selain rasio-rasio yang menjadi pertimbangan investor dalam menganalisis suatu 
emiten, para investor juga menganalisis saham dengan tujuan untuk menaksir nilai intrinsik 
dari suatu saham yang kemudian membandingkannya dengan harga pasar saat ini. Sesuai 
dengan pendapat Husnan (2005:282), jika nilai intrinsik saham lebih besar dari pada 
hargapasar saham, maka saham tersebut dinilai undervalued dan sebaiknya dilakukan 
pembelian atau ditahan apabila saham tersebut telah dimiliki. Namun apabila nilai intrinsik 
saham lebih kecil dari harga pasar saham, maka saham tersebut dinilai overvalued dan 
sebaiknya tidak dilakukan pembelian atau dijual apabila telah dimiliki. Dan apabila nilai 
intrinsik saham sama dengan nilai pasar saham, maka saham tersebut telah dinilai benar dan 
biasanya transaksi cenderung tidak ada untuk saham tersebut.  

Kondisi seperti di atas memungkinkan terjadinya perubahan harga saham setiap 
saat, karena setiap investor akan memberikan penilaian yang berbeda terhadap nilai intrinsik 
suatu saham. Penilaian ini sangat dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat optimisme para 
investor terhadap perusahaan (emiten). Perbedaan optimisme para investor terhadap 
perusahaan (emiten) akan melahirkan dua pihak yang mempunyai tujuan yang berbeda. 
Pihak pembeli saham akan menginginkan kenaikan harga saham setelah pembelian saham 
dilakukan sementara itu pihak penjual saham menginginkan penurunan harga saham setelah 
penjualan saham. Perbedaan dari pihak pembeli dan penjual tersebut akan mengakibatkan 
perubahan harga saham.  

Penelitian ini akan meneliti mengenai Pengaruh Gross Profit Margin, ROE, ROA, 
Curent Ratio, Net Profit Margin, dan Tingkat Suku Bunga Deposito terhadap 
Perubahan Harga Saham yang selalu masuk dalam 30 saham yang memenuhi kriteria 
syariah yaitu yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) selama 5 tahun berturut-
turut (periode 2013-2017).  
 
Literatur Review 

Sarnoto (1999) meneliti Analisis Pengaruh Tingkat Profitabilitas, Leverage Keuangan dan 
Rasio Harga Saham Terhadap Return Saham Yang Diharapkan Investor di Bursa Efek Jakarta. 
Hasil penelitian yang menggunakan metode enter (full regression) menunjukkan bahwa secara 
bersama-sama EPS, DER dan PER berpengaruh terhadap Return Saham. Namun dengan  metode 
Stepwise  diantara tiga variabel bebas yang diduga mempengaruhi return, hanya variabel EPS yang 
signifikan. 

Rusdianto (2000) melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Rasio Keuangan 
Perusahaan Terhadap Harga Saham di Bursa Efek Jakarta.Penelitian ini ingin mengetahui 
kemampuan kinerja keuangan dalam hal ini EPS, PER, DER, ROE dan PBV menjelaskan variasi 
harga saham. Dari hasil persamaaan multiregresi dapat diketahui bahwa hanya dua variabel yang 
mempengaruhi harga saham yaitu earning per share (EPS) dan price to book value (PBV) yang 
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mempengaruhi harga saham. 
Lusiana (2003) meneliti pengaruh EPS, PER, PBV dan DER terhadap harga saham (studi 

kasus untuk  saham-saham sektor consumer goods). Dengan menggunakan alat analisis statistik 
yaitu model regresi linier berganda, peneliti menemukan bahwa rasio-rasio tersebut baik secara 
simultan maupun parsial pada tingkat signifikansi 5 persen mempengaruhi variasi harga saham. 

Haryanto (2003) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap 
Harga Saham Pada Perusahaan Industri Minuman di BEJ.Dari hasil penelitian ini didapat 
kesimpulan yaitu dari beberapa rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur performa 
perusahaan ternyata yang mempunyai pengaruh yang signifikan dengan harga saham adalah Rasio 
Pengembalian Ekuitas (PE).Hubungan ini kuat dan searah. 

Susi dan Setiawan (2003) meneliti Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Harga 
Saham Industri Barang Konsumsi Yang Tergabung Dalam Indeks LQ 45 Yang Go Public di Bursa 
Efek Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing rasio profitabilitas yakni 
Return On Asset (ROA), Return On Equity, Net Profit Margin (NPM) dan Earning Per Share 
(EPS) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan harga saham. Demikian pula dengan 
kontribusi masing-masing rasio profitabilitas yang rendah terhadap perubahan harga saham. 

Yusananta (2007) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Perubahan Rasio 
Profitabilitas dan Rasio Hutang Terhadap Perubahan Harga Saham Perusahaan Jasa Keuangan 
Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Dalam penelitian ini,variabel independen yang diduga 
mempengaruhi perubahan harga saham sebanyak dua variabel yaitu return on equity dan debt 
equity ratio. Hasil penelitian diperoleh bahwa variabel independen yang digunakan berpengaruh 
secara signifikan terhadap harga saham adalah return on equity. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Komang (2003) dengan judul Analisis Kebijakan 
Dividend dan Pengaruhnya Pada Harga Saham Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Masuk 
Bursa Efek Jakarta yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari EPS, cash ratio, DER, growth 
of sale, growth of assets, corporate tax, size of firm dan dividend payout ratio terhadap harga per 
lembar saham. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bebas EPS, growth of sale, dan 
corporate tax melalui Path Analysis mempunyai pengaruh langsung dan signifikan terhadap 
kebijakan dividen. Sedangkan variabel bebas EPS, DER, corporate tax, dan dividend payout ratio 
dari hasil analisis probabilitas masing-masing jalur juga mempunyai pengaruh langsung dan 
signifikan terhadap harga saham serta kebijakan dividend mempunyai pengaruh yang paling besar 
terhadap harga saham. 

Nurmala (2006) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kebijakan  Dividend Terhadap 
Harga Saham Perusahaan-Perusahaan Otomotif Di Bursa Efek Jakarta yang meneliti perusahaan 
otomotif selama lima tahun berturut-turut mengumumkan EPS, dividend per share  dan closing 
price. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi Rank Spearman 
dan pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa tingginya harga saham tidak mempengaruhi 
kebijakan dividen yang diterapkan oleh perusahaan otomotif.Harga saham bukan satu-satunya 
faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen. 

 
Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan data sekunder, yang di dapat dari internet Pasar Modal dan 
Publikasi Bank Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan 
yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Emiten (perusahaan) yang menjadi populasi 
pada penelitian ini adalah 16 perusahaan non finansial yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 
(JII) periode 2013-2017. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perubahan 
harga saham adalah persentase perubahan harga yang terjadi akibat terjadinya transaksi di 
Jakarta Islamic indexa, yang dapat diformulasikan sebagai berikut: 
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Dimana : 
HS1 =Harga saham saat ini 
HS2 = Harga saham sebelumnya 

Sebagai variabel terikat dan varibel bebasnya terdiri dari Gross Profit Margin (GPM), 
Return on Total Equty (ROE) Ratio, Return on Total Assets (ROA) Ratio, Current Ratio 
(CR), Net Profit Margin (NPM), Tingkat Bunga Deposito (TBD). Metode analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi. dengan model sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + e 
Dimana : 
Y =  Perubahan harga Saham 
X1 =  Gross Profit Margin (GPM) 
X2 =Return on Total Equity (ROE) 
X3 = Return on Total Asset (ROA) 
X4 =  Current Ratio (CR) 
X5 =  Net Profit Margin (NPM)  
X6           =   Tingkat Bunga Deposito (TBD) 
 a =  Konstansa (intercept value) 
b =  Koefisien regresi (slope) 
e =  Standar Error 
 
Hasil dan Pembahasan 

Analisis statistik deskriptif adalah suatu metode yang menggambarkan atau 
mendeskripsikan suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), minimum, maksimum, 
kurtosis dan skewness. Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif pada Tabel 1 dapat 
diketahui bahwa jumlah sampel atau N data observasi valid yang akan diteliti sebanyak 80 
sampel yang berasal dari 16 perusahaan yang masuk daftar JII selama 5 tahun berturut-turut 
dalam periode 2012-2017.  

Nilai terendah untuk variabel perubahan harga saham (DPHS) sebesar 54.30962 yang 
menunjukkan nilai perubahan penurunan harga saham dalam sampel dibandingkan dengan 
sampel perusahaan lainnya dalam periode pengamatan. Demikian juga untuk nilai terendah 
variabel perubahan gross profit margin (DGPM) yaitu sebesar -28.45038 menunjukkan nilai 
perubahan penurunan gross profit margin paling tinggi dibandingkan perusahaan sampel 
lainnya. Nilai terendah untuk variabel perubahan ROE (DROE) yaitu sebesar -90.67562 yang 
menunjukkan nilai perubahan ROE paling tinggi dibandingkan perusahaan sampel lainnya. 
Nilai terendah untuk variabel perubahan ROA (DROA) yaitu -85.71429 sebesar yang 
menunjukkan nilai perubahan ROA paling tinggi dibandingkan perusahaan sampel 
lainnya.Nilai terendah untuk variabel perubahan CR (DCR) yaitu -52.09828 sebesar yang 
menunjukkan nilai perubahan CR paling tinggi dibandingkan  sampel perusahaan lainnya. 
Nilai terendah untuk variabel perubahan NPM (DNPM) yaitu  sebesar -72.72727 yang 
menunjukkan nilai perubahan NPM paling tinggi dibandingkan  sampel perusahaan lainnya. . 
Nilai terendah untuk variabel perubahan TSB (DTSB) yaitu  sebesar -36.6667 yang 
menunjukkan nilai perubahan TSB paling tinggi dibandingkan  sampel perusahaan lainnya. 

 
 
 
 
 
 

PHS =  x 100 % 
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Tabel 1. Statistik Deskriptif 
Perusahaan Yang Selalu Masuk Dalam JII 

Selama 5 Tahun periode 2012-2017 
Perusahaan Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DPHS -54.30962 225.00000 7.68928 39.32533 
DGPM -28.45038 81.96765 2.02508 16.50485 
DROE -90.67562 230.84967 -1.27133 43.60334 
DROA -85.71429 134.49074 0.07797 38.76972 
DCR -52.09828 111.78862 3.35608 21.99500 

DNPM -72.72727 120.00000 -0.59090 30.66751 
DTSB -36.6667 30.4348 -3.33013 21.80508 

      Sumber : Data olahan, 2018 
Tabel 1, nilai tertinggi untuk variabel perubahan harga saham (DPHS) sebesar 

225.00000 yang yang terdapat pada PT Adaro Energy, Tbk diperiode 2016-3015, yang 
artinya tidak ada perusahaan lain dalam sampel penelitian yang memiliki perubahan harga 
saham yang lebih tinggi dibanding dengan PT Adaro Energy, Tbk. Nilai tertinggi pada 
perubahan gross profit margin (DGPM) sebesar 81.96765, nilai tertinggi pada perubahan 
ROE (DROE) adalah 230.84967, nilai tertinggi pada perubahan ROA (DROA) adalah 
134.49074, sedangkan nilai tertinggi untuk perubahan current ratio (DCR) adalah 111.78862. 
Nilai tertinggi untuk perubahan net profit margin (DNPM) adalah sebesar 120.00000 dan 
nilai tertinggi untuk perubahan tingkat suku bunga deposito (DTSB) adalah 30.4348. 

 Tabel 1, nilai rata-rata variabel untuk variabel perubahan harga saham (DPHS) 
sebesar  7.68928. Nilai rata-rata pada perubahan gross profit margin (DGPM) sebesar 
2.02508,  nilai rata-rata pada perubahan ROE (DROE) adalah -1.27133, nilai rata-rata pada 
perubahan ROA (DROA) adalah .07797, sedangkan nilai rata-rata untuk perubahan current 
ratio (DCR) adalah 3.35608. Nilai rata-rata untuk perubahan net profit margin (DNPM) 
adalah sebesar            (-0.59091)  dan nilai rata-rata untuk perubahan tingkat suku bunga 
deposito (DTSB) adalah         (-3.33013). 

 Tabel 1 nilai standar deviasi atau batas penyimpangan variabel perubahan harga 
saham (DPHS) sebesar 39.32533. Nilai standar deviasi atau batas penyimpangan variabel 
perubahan gross profit margin (DGPM)sebesar 16.50485. Nilai standar deviasi pada 
perubahan ROE (DROE) adalah43.60334, nilai standar deviasi pada perubahan ROA 
(DROA) adalah 38.76972, sedangkan nilai standar deviasi untuk perubahan current ratio 
(DCR) adalah 21.99500.  Nilai  standar deviasi untuk  perubahan  net profit margin  (DNPM)  
adalah sebesar 30.66751  dan nilai  standar deviasi  untuk  perubahan  tingkat suku  bunga  
deposito  (DTSB) adalah 21.80508.  

Sebelum melakukan analisis regresi liner berganda untuk pengujian hipotesis, telah 
dilakukan beberapa asumsi dasar yang harus tepenuhi terlebih dahulu. Pengujian ini 
dilakukan untuk menguji apakah model yang dipergunakan mewakili atau mendekati 
kenyataan yang ada. Hasil model summary seperti yang tampak pada tabel 2 menunjukkan 
besarnya adjusted R2 adalah 0.146, hal ini berarti 14.6% variasi Perubahan Harga Saham 
dapat dijelaskan oleh variasi dari ke enam  variabel independen DGPM, DROE, 
DROA,DCR,DNPM, dan DTSB. Sedangkan sisanya (100%-14.6% = 85.4%) dijelaskan oleh 
sebab-sebab yang diluar model. Standar Error of eEstimate (SEE) sebesar Rp 36.34625, 
makin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi 
variabel independen. 
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Tabel 2. Model Summary 

 
 Sumber : Data olahan, 2018  

Uji F pada dasarnya dipergunakan untuk mengetahui apakah semua variabel-variabel 
independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-
sama terhadap variabel dependen atau terikat. Dari uji ANOVA atau F test dapat dirangkum 
dalam tabel berikut : 

Tabel 3. ANOVA 

Model Sum of 
Squares Df Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 25735.378 6 4289.230 3.247 .007a 
Residual 96436.667 73 1321.050   
Total 122172.045 79    

       Sumber : Data olahan SPSS  
Tabel di atas dapat melihat nilai F hitung sebesar 3.247 dengan probabilitas 0.007. 

karena probabilitas lebih besar dari 0.005, maka model regresi dapat dikatakan  DGPM, 
DROE, DROA, DCR, DNPM, dan DTSB secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap 
DPHS. 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 
penjelas/independen secara individual di dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pada 
penelitian ini ingin mengetahui apakah masing-masing variabel bebas yaituPerubahan Gross 
Profit Margin (DGPM), Perubahan Return On Equity (DROE), Perubahan Return On total 
Asset (DROA), Perubahan Current Ratio (DCR), Perubahan Net Profit Margin (DNPM), dan 
Perubahan Tingkat Suku Bunga (DTSB) secara parsial mempunyai pengaruh terhadap 
perubahan harga saham di Jakarta Islamic Index (JII). Untuk menginterpretasikan koefisien 
variabel bebas (independen) dapat menggunakan unstandardized coefficient  pada tabel hasil 
perhitungan SPSS sebagi berikut : 

Tabel 4. Coefficients 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) 7.208 4.185  1.722 .089 

GPM .369 .272 .155 1.357 .179 
ROE -.005 .119 -.005 -.039 .969 
ROA .037 .152 .036 .244 .808 
CR .002 .192 .001 .011 .992 
NPM .458 .192 .357 2.381 .020 
DTSB .004 .195 .002 .018 .985 

    Sumber  :  Data Olahan, 2018 
Dari tabel diatas menunjukkan dari keenam variabel dependen yang dimasukkan ke 

dalam model yaitu Perubahan Gross Profit Margin (DGPM), Perubahan Return On Equity 
(DROE), Perubahan Return On total Asset (DROA), Perubahan Current Ratio (DCR), 
Perubahan Net Profit Margin (DNPM), dan Perubahan Tingkat Suku Bunga (DTSB) tingkat 
probabilitas signifikansi yaitu untuk Perubahan Gross Profit Margin (DGPM) sebesar 0,179, 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 

      1 .459a .211 .146 36.3462546774 
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PerubahanReturn On Equity (DROE) sebesar 0,960, Perubahan Return On total Asset 
(DROA) sebesar 0.808, Perubahan Current Ratio (DCR) sebesar 0,992, Perubahan Net Profit 
Margin (DNPM) sebesar 0,20, dan Perubahan Tingkat Suku Bunga (DTSB) sebesar 0,985 
yang semuanya diatas  0,05. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perubahan harga saham tidak 
dipengaruhi oleh varibel-variabel Perubahan Gross Profit Margin (DGPM), Perubahan 
Return On Equity (DROE), Perubahan Return On total Asset (DROA), Perubahan Current 
Ratio (DCR), Perubahan Net Profit Margin (DNPM), dan Perubahan Tingkat Suku Bunga 
(DTSB). 

Dari tabel di atas juga dapat disusun persamaan linier regresi berganda sebagai berikut : 
Y  =  7,208 + 0,369X1 – 0,005X2 + 0,037X3 + 0,002X4 + 0,458X5 + 0,004X6 + e 

Persamaan regresi linear berganda diatas terlihat bahwa koefisien regresi b1, b2 ,b3, b4, b5,  
dan b6, bertanda positif (+) dan negatif (-) berarti yang terjadi pada variabel bebas X1, X2, X3, 
X4, X5 dan X6 akan mengakibatkan pengaruh pada perubahan harga saham di Jakarta Islamic 
Index. 

Dari perhitungan tersebut dapat diketahui koefisien regresi a sebagai konstanta 
menunjukkan angka positif yaitu sebesar 7,208 yang berarti terjadinya perubahan harga 
saham di JII tanpa dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas yang ada tetap sebesar 7,208. Hal 
ini menggambarkan bahwa sebelum adanya perubahan dari variabel-variabel bebasnya, 
perubahan harga saham sudah berfluktuatif. 

Koefisien regresi variabel X1 (gross profit margin) adalah sebesar 0,369 berarti adanya 
kenaikan gross profit marginyang terjadi pada emiten-emiten di Jakarta Islamic Index, 
menyebabkan kenaikan perubahan harga saham sebesar 0,369 kali. Sebaliknya penurunan 
gross profit margin yang terjadi di  Jakarta Islamic Indexjuga akan menyebabkan perubahan 
harga saham juga akan mengalami penurunan sebesar 0,369 kali. 

Koefisien regresi variabel X2 (Return On Equity) adalah sebesar –0,005 berarti adanya 
penurunanReturn On Equity yang terjadi di Jakarta Islamic Index, menyebabkan kenaikan 
perubahan harga saham sebesar 0,005 kali. Sebaliknya kenaikan Return On Equity yang 
terjadi di Jakarta Islamic Index akan menyebabkan perubahan harga saham akan mengalami 
penurunan sebesar 0,005 kali. 

Koefisien regresi variabel X3 (Return On total Asset) adalah sebesar 0,037 berarti 
adanya kenaikanReturn On total Asset yang terjadi pada emiten-emiten di Jakarta Islamic 
Index, menyebabkan kenaikan perubahan harga saham sebesar 0,037 kali. Sebaliknya 
penurunan Return On total Asset yang terjadi di  Jakarta Islamic Indexjuga akan 
menyebabkan perubahan harga saham juga akan mengalami penurunan sebesar 0,037 kali. 

Koefisien regresi variabel X4 (Current Ratio) adalah sebesar 0,002 berarti adanya 
kenaikan Curent Ratio yang terjadi pada emiten-emiten di Jakarta Islamic Index, 
menyebabkan kenaikan perubahan harga saham sebesar 0,002 kali. Sebaliknya penurunan 
Current Ratio yang terjadi di Jakarta Islamic Indexjuga akan menyebabkan perubahan harga 
saham juga akan mengalami penurunan sebesar 0,002 kali. 

Koefisien regresi variabel X5 (Net Profit Margin) adalah sebesar 0,458 berarti adanya 
kenaikan Net Profit Marginyang terjadi pada emiten-emiten di Jakarta Islamic Index, 
menyebabkan kenaikan perubahan harga saham sebesar 0,458 kali. Sebaliknya penurunan Net 
Profit Marginyang terjadi di  Jakarta Islamic Indexjuga akan menyebabkan perubahan harga 
saham juga akan mengalami penurunan sebesar 0,458 kali. 

Koefisien regresi variabel X6 (Perubahan Tingkat Suku Bunga) adalah sebesar 0,004 
berarti adanya kenaikan Perubahan Tingkat Suku Bunga yang terjadi pada emiten-emiten di 
Jakarta Islamic Index, menyebabkan kenaikan perubahan harga saham sebesar 0,004 kali. 
Sebaliknya penurunan Perubahan Tingkat Suku Bunga yang terjadi di  Jakarta Islamic 
Indexjuga akan menyebabkan perubahan harga saham juga akan mengalami penurunan 
sebesar 0,004 kali. 
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Kesimpulan  

Hasil penelitian dalam periode pengamatan yang dilakukan didapatkan secara simultan 
dari hasil uji F di dapat bahwa variable bebas yaitu Perubahan Gross Profit Margin (DGPM), 
Perubahan Return On Equity (DROE), Perubahan Return On total Asset (DROA), Perubahan 
Current Ratio (DCR), Perubahan Net Profit Margin (DNPM), dan Perubahan Tingkat Suku 
Bunga (DTSB) secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga 
saham di Jakarta Islamic Index selama periode pengamatan yaitu 2012-2017. 

Secara parsial dari hasil uji t dari enam variable independen yang dimasukkan dalam 
model yaitu Perubahan Gross Profit Margin (DGPM), Perubahan Return On Equity (DROE), 
Perubahan Return On total Asset (DROA), Perubahan Current Ratio (DCR), Perubahan Net 
Profit Margin (DNPM), dan Perubahan Tingkat Suku Bunga (DTSB) di dapat bahwa tidak 
ada variable bebas yang berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga saham di JII 
selama periode pengamatan. 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji pengaruh variabel-variabel lain diluar 
dari variable-variabel yang di uji dalam penelitian ini sehingga peneliti berikutnya dapat 
menguji variable-variabel lain yang diindikasikan mempengaruhi perubahan harga saham di 
Jakarta Islamic Index. Para investor hendaknya memiliki pengetahuan yang memadai 
mengenai saham serta terus memantau perkembangan-perkembangan informasi yang terjadi 
sehingga investor dapat memaksimalkan return dan meminimalisasi risiko dalam 
berinvestasi. 
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