
TESIS 

PENGARUH PRICE TO BOOK VALUE, RETURN ON ASSETS, PRICE EARNING 
RATIO,TERHADAP HARGA SAHAM DI MASA PANDEMI COVID-19 

 (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR  
SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG  

LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA) 
 

The Effect Of Price To Book Value, Return On Assets, Price Earning 
Rati, On Stock Price In The Covid-19 Pandemic (Case Study On 

Manufacturing Companies Food and Beverage Sub Sector              
Listing On The Indonesia Stock Exchange) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

 

IRMAWATI 
Nomor Induk Mahasiswa : 10502 17 032 19 

 
 
 

 

PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER MANAJEMEN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 
2022 



 
 

ii 
 

TESIS 

PENGARUH PRICE TO BOOK VALUE, RETURN ON ASSETS, PRICE EARNING 
RATIO,TERHADAP HARGA SAHAM DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI        

KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN                  
DAN MINUMAN YANG LISTING  DI BURSA EFEK INDONESIA) 

 

 

TESIS 

 

 

 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister 

 
Program Studi 

Magister Manajemen  

 
 

Disusun dan Diajukan oleh 

 
 
 

IRMAWATI 
Nomor Induk Mahasiswa : 10502 17 032 19 

  

 

Kepada 

 

PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER MANAJEMEN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 
2022 



 
 

iii 
 

TESIS 

PENGARUH PRICE TO BOOK VALUE, RETURN ON ASSETS, PRICE EARNING 
RATIO,TERHADAP HARGA SAHAM DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI        

KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN                  
DAN MINUMAN YANG LISTING  DI BURSA EFEK INDONESIA) 

 
 

Yang Disusun dan Diajukan oleh 

 

IRMAWATI 
Nomor Induk Mahasiswa : 10502 17 032 19 

 

Telah Dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
pada Tanggal 31 Januari 2022 

Menyetujui 

Komisi Pembimbing 

 

       Pembimbing I,                                                    Pembimbing II, 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Dr. A. Ifayani Haanurat, M.M.                     Muryani Arsal, MM.,Ak., CA.,Ph.D. 
                                                     

Mengetahui 

Direktur Program Pascasarjana              Ketua Program Studi 

Universitas Muhammadiyah Makassar               Magister Manajemen                          

 

 

 

Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd.                   Dr. Ir. Ahmad AC, S.T., 
M.M.,IPM. 



 
 

iv 
 

NBM : 613 949                 NBM : 820 499                                                                                                                      
LEMBAR PENERIMAAN PENGUJI 

Judul Tesis : Pengaruh Price to Book Value, Return On Assets, 
Price Earning Ratio, Terhadap Harga Saham di 
Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada 
Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan 
Minuman yang Listing di Bursa Efek Indonesia) 

Nama Mahasiswa : IRMAWATI 

NIM : 10502 17 032 19 

Program Studi : Magister Manajemen 

Konsentrasi : Manajemen Keuangan 

Telah diuji dan dipertahankan di depan Panitia Penguji Tesis pada tanggal 31 

Januari 2022, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Magister Manajemen (M.M) pada program 

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan beberapa 

perbaikan. 

Makassar,  31 Januari  2022 

TIM Penguji 

 

 

Dr. A. Ifayani Haanurat, M.M  .................................. 
(Pembimbing I /Penguji) 
  
 
Muryani Arsal, M.M.,Ak,CA.,Ph.D   .................................  
(Pembimbing II/Penguji) 
 
 
Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, M.Si., Ak,. CA. ................................. 
(Penguji)     
 
 
Dr. Enny Radjab, M.AB.   ................................. 
(Penguji)      

 



 
 

v 
 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 

  

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa Mahasiswa: 

Nama Mahasiswa : IRMAWATI 

NIM : 105021703219 

Program Studi : Magister Manajemen 

Konsentrasi  : Manajemen Keuangan 

 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-

benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan 

pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari 

terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tasis ini 

hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan 

tersebut.  

Makassar, 11 Februari 2022  

 

IRMAWATI 

 

 

 
 



 
 

vi 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

 

“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi  manusia yang lain, 

Terbentur, Terbentur, Terbentur Hingga Terbentuk.Tetaplah Hebat Dalam 

Segala Kondisi” 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

Tesis ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku, Dg Toba dan 

Almarhuma Ibuku Dg Baji. Sosok orang tua yang sangat hebat dalam 

mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Orang tua yang sangat 

menjunjung tinggi pendidikan untuk anak-anaknya. Tesis ini sebagai saksi 

bisu betapa hebatnya kedua orang tuaku dalam perjalanan hidupku. Semoga 

dengan Tesis ini Ibuku bangga dengan anaknya semoga dengan Tesis ini 

Ibuku tersenyum bahagia di Syurganya Allah, Amin” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

vii 
 

ABSTRAK 

Irmawati, 2021. Harga saham dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 
diantaranya Price To Book Value (PBV), Return On Assets (ROA),  dan Price 
Earning Ratio (PER). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 
menganalisis pengaruh PBV, ROA, dan PER terhadap Harga Saham di Masa 
Pandemi Covid-19. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan 
menggunakan data sekunder laporan keuangan perusahaan sub sektor 
makanan dan minuman yang terdaftar saat pandemi covid-19 yang 
memenuhi kriteria sumpling yakni 12 perusahaan. ini menggunakan teknik 
analisis data linear berganda dengan menggunakan software Eviews.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa price to book value (PBV) 
berpengaruh  positif signifikan terhadap harga saham hasil menunjukkan 
setiap peningkatan PBV 1% akan meningkatkan harga saham sebesar 
0,0383 atau 3.83%, Return On Assets (ROA) berpengaruh positif signifikan 
terhadap harga saham hasil menunjukkan setiap peningkatan ROA 1% akan 
meningkatkan harga saham sebesar 0,8276 atau 82.76%,   dan Price 
Earning Ratio (PER) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap harga 
saham, hasil pengujian diperoleh koefisien regresi sebesar 0.0037 dengan 
nilai signifikansi 0.8759 > 0.050 hasil tersebut menunjukkan bahwa PER tidak 
dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai saham di perusahaan manufaktur 
sub sektor makanan dan minuman dimasa pandemic covid-19 yang terdaftar 
di BEI.  
Kata Kunci : Price To Book Value, Return On Assets, Price Earning Ratio  
 Harga Saham 
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ABSTRACT 

Irmawati, 2021. Stock price can be influenced by several factors including 
Price To Book Value (PBV), Return On Assets (ROA), and Price Earning 
Ratio (PER). This study aims to determine and analyze the effect of PBV, 
ROA, and PER on stock prices during the Covid-19 Pandemic. This type of 
research is a qualitative research using secondary data from the finalcial 
statements of good and beverage sub-sector companies registered during the 
Covid-19 pandemic that meet the sampling criteria, namely 12 companies. 
This study uses multiple linear data analysis techniques using Eviews 
software. 

The results show that price to book value (PBV), has a significant positive 
effect on stock price. The results show that everi 1% increase in PBV will 
increase stock price by 0.0383, or 3.83%, Retunt On Assets (ROA) has a 
significant positive effect on stock price by 0,8276 or 82.76% and Price 
Earning Ratio (PER) has a positive and insignificant effect on stock price, the 
test results obtained a regression coefficient of 0.0037 with a significance 
value of 0.8759 > 0.050 these results indicate that PER cannot be used as a 
benchmark in assessing share in food and beverage sub-sector 
manufacturing companies during the covid-19 pandemic that are listed on the 
IDX.  

Keywords: Price to Book Value, Return On Assets, Price Earning Ratio, 
Stock Price  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada era globalisasi ini terdapat banyak perusahaan yang sedang  

berkembang pesat di Indonesia, perusahaan yang sedang berkembang 

tentunya memerlukan faktor-faktor yang besar yang salah satunya yaitu 

modal. Modal dapat diperoleh dari perusahaan sendiri, memperoleh 

kredit, dan menerbitkan obligasi. Selain memperoleh kredit dan 

menerbitkan obligasi, perusahaan yang membutuhkan modal bisa memilih 

untuk menerbitkan saham (Marlina Hutabarat, 2020).  Investor dalam 

menanamkan modalnya dalam bentuk saham tentu akan menghadapi 

risiko. Risiko dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang timbul karena 

ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang 

mungkin terjadi (Soemarno, 2009). Sederhananya risiko dapat diartikan 

kemungkinan mengalami kerugian, kerugian yang dimaksud bisa diukur 

dalam bentuk probability misalnya asset berlipat ganda kearah yang buruk 

atau tidak bernilai sama sekali. 

Investasi sesuai dengan namanya merupakan kegiatan menanam 

modal pada salah satu instrumen keuangan dengan tujuan memperolah 

profit. Perintah untuk berinvestasi telah dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah 
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Al-Baqarah ayat 261, dalam ayat tersebut dijelaskan pentinnya investasi 

dalam kehidupan manusia baik untuk investasi dunia maupun akhirat, 

bunyi ayat tersebut yakni sebagai berikut: 

                                                                                                                       

                    
                                                                                            

“ Perumpamaan orang yang mengingfakkan hartanya di jalan Allah 

seperti sebutir biji yang menumbuhkan tuju tangkai, pada setiap tangkai 

ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, 

dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui”.  

Dalam dunia pasar modal terdapat beberapa hal yang penting 

untuk diperhatikan salah satunya adalah informasi. Dengan adanya 

informasi, calon investor akan memiliki gambaran terhadap hasil dan 

risiko yang akan dihadapi dalam berinvestasi dan juga sebagai bahan 

pertimbangan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan resiko 

yang minimal. Investor dituntuk untuk mengetahui peristiwa-peristiwa 

penting baik dalam dunia ekonomi maupun non ekonomi, termasuk 

peristiwa yang dapat mengganggu stabilitas nasional seperti bencana 

alam hingga penyebaran Covid-19. Masuknya wabah Covid-19 di 

Indonesia resmi di umumkan pada tanggal 2 Maret tahun 2020. Adapun 
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dampak dari wabah ini yakni pembatasan keluar rumah, himbauan 

melakukan fhysical distancing,  menggunakan masker, meliburkan 

sekolah, melakukan work from home, beribadah di rumah, hingga 

larangan untuk berkerumun untuk menghindari penyebaran virus covid-19 

(Ameici, Rama dkk, 2021) 

Na’afi (2020) mengemukakan bahwa Covid-19 bukan hanya 

menyebabkan masalah kesehatan, akan tetapi juga menyebabkan 

dampak sosial seperti kepanikan masyarakat, krisis kepercayaan, serta 

yang paling berimbas keras adalah terjadinya perlambatan pertumbuhan 

ekonomi secara nasional. Pandemi Covid-19 menyebabkan kerugian 

ekonomi yang tercermin dalam pergerakan harga saham di Bursa Efek 

Indonesia sejak awal tahun 2020 mengalami tekanan yang signifikan yang 

diindikasikan dari penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

sebesar 18,46%. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot tajam hingga menyentuh 

level terendah dalam sejarah akiat penyebaran Covid-19 khsusnya 

dibulan Maret tahun 2020. 

Adanya penyebaran wabah Virus Corona tidak hanya memberikan 

ancaman terhadap kesehatan saja, tetapi juga pada pertumbuhan 

perekonomian di suatu Negara. Wabah ini juga berdampak pada bursa 

saham, termasuk sektor barang komsumsi turut mendapatkan dampak 
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dari pandemi Covid-19, di mana pada awal tahun terdapat beberapa 

saham yang menurun drastis dalam pasar saham. Prospek emiten barang 

komsumsi diproyeksikan akan membaik seiring dengan pemulihan 

perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memasarkan 

produknya. Di samping itu banyak pula investor yang melihat bahwa 

sektor barang komsumsi dapat menjadi peluang untuk melakukan 

investasi karena harga belinya yang rendah, maka dari itu investor 

membutuhkan berbagai jenis informasi sehingga investor dapat melihat 

kinerja perusahaan yang diperlukan untuk mengambil keputusan 

investasi. Secara garis besar, informasi yang diperlukan investor terdiri 

dari informasi fundamental dan teknikal (Rahayu, Maslichah 2021) 

Dalam rangka meminimalisir terjadinya risiko dalam berinvetasi 

pemerihtah  semakin giat berupaya untuk memperkenalkan saham 

kepada masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan adanya campaign  Yuk 

Nabung Saham dan Program Sekolah Pasar Modal yang di luncurkan 

oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 November 2015  yang telah 

tersebar di seluruh Indonesia (Niki, Riana, 2019). Program ini diharapkan 

dapat menambah wawasan para investor, meningkatkan jumlah investor, 

di mana pada tahun 2015 menurut data dari Bursa Efek Indonesia jumlah 

investor di akhir desember 2015 kisaran 434.844 investor (Melani A, 

2016). Angka tersebut masih sangat jauh dari jumlah penduduk Indonesia 
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yang mencapai angka 258,4 juta per tahun 2015.  Hasil dari program 

tersebut berhasil meningkatkan jumlah investor dari tahun ketahun yang 

dimana dapat kita lihat pada gambar berikut :  

Gambar 1.1 
Jumlah Investor Dari Tahun Ke Tahun 

 Sumber : Data diolah, 2021 

Pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah investor terus 

meningkat dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2017 terdapat investor 

sebesar 1,1 juta jiwa, pada tahun 2018 terdapat 2,6 juta jiwa, pada tahun 

2019 meningkat hingga 2,48 juta jiwa, demikian pada tahun 2020 

meningkat hingga 3,8 juta jiwa, dan pada tahun 2021 meningkat sangat 

pesat hingga mencapai angka 6,6 juta jiwa (Safitri, 2020, Melani, 2016, 

Gumilar, 2021). Berdasarkan data di atas dapat diproyeksikan bahwa 

jumlah investor akan terus meningkat pada tahun selanjutnya. Mengacu 

pada proyeksi di atas menggiring para investor untuk terus menggali 
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informasi agar terhindar dari risiko investasi. Kendati demikian, generasi 

milenial perlu dibekali literasi keuangan menyeluruh sebab tingkat 

pemahaman masyarakat terhadap produk layanan jasa keuangan formal 

dinilai masih relative rendah. Dengan meingkatnya jumlah investor di 

masa pandemi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat 

yang terdampak pandemi khususnya para investor pemula.  

 Damara, (2021) mengungkapkan bahwa jumlah investor pasar 

modal meningkat sepanjang pandemi covid-19, yang mana didominasi 

oleh kelompok milenial khususnya generasi X dan Y. Anggota Dewan 

Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan 

Perlindungan Konsumen mengatakan jumlah investor pasar modal 

bertambah hingga 2,3 juta selama pandemi hingga per September 2021, 

angka investor mencapai kurang lebih 6 juta investor. Berdasarkan survei 

yang dilakukan oleh Kadata Insight Center (KIC) pada awal januari 2022 

menyatakan bahwa 31% keuangan milenial dan generasi Z memburuk di 

masa pandemi (Jayani, D.H : 2022).  Adapun penyebabnya dapat kita 

lihat pada gambar 1.2 

 

 

            Gambar 1.2 
Ragam Alasan Kondisi Keuangan Milenial dan Generasi Z Memburuk 
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Sumber : Katadata Ingsigh Center (KIC). Zigi.id, 13 Januari 2022 

 
Peningkatan angka investor dalam pasar saham diharapkan 

mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, namun pada gambar 1.2 

menunjukkan bahwa terdapat kerugian sebesar 7,2% yang dialami oleh 

para investor. Angka tersebut cenderung lebih kecil dari pada sumber 

kerugian lain. Namun demikian hal tersebut tidak dapat dikesampingkan 

oleh para investor, dengan adanya angka 7,2% menunjukkan bahwa 

terdapat risiko yang nyata dalam berinfestasi apabila tidak mendapatkan 

edukasi dan analisis yang tepat. Terlebih lagi harga saham bersifat 

fluktuatif, adapun beberapa faktor yang menyebabkan diantaranya faktor 

eksternal seperti kondisi fundamental ekonomi makro, fluktuasi kurs 

rupiah terhadap mata uang asing, kebijakan pemerintah, faktor panik, 

faktor manipulasi pasar, faktor internal seperti faktor fundamental 



8 
 

 
 

perusahaan, proyeksi kenerja perusahaan pada masa mendatang 

(Beranda Ojk, 2021). Harga saham yang terbentuk di pasar merupakan 

cerminan dari informasi yang ada (Fama, 1970). Apabila pemerintah 

dapat menekan covid-19 maka investor akan cenderung akan meningkat, 

dan para investor cenderung tidak panik sehingga akan memulai 

berinvestasi kembali di pasar saham Indonesia (Almadita, Ramadhani 

2021). 

Peningkatan jumlah investor sebesar 89,58% dengan jumlah 7,3 

juta jiwa per 17 Desember 2021 (Sukmana, Y.  2021). Jumlah tersebut 

merupakan SID yakni gabungan yang terdiri dari investor saham, surat 

utang, reksa dana, surat berharga Negara (SBN) dan jenis efek lain yang 

tercatat di KSEI. Secara rinci jumlah investor saham meningkat 101,19% 

menjadi 3,41 juta. Adapun dari total investor 7,3 juta jiwa sebesar 99,5% 

merupakan investor retail. “Investor retail banyak di dominasi oleh dua 

generasi, yakni generasi milenial, dan generasi Z” kata Uriep di Jakarta 

Selatan, Kamis (23/12/2021). Angka 7,2 % pada gambar 1.2 diharapkan 

semakin menurun seiring dengan meningkatnya jumlah investor yang 

diimbangi dengan pengetahuan terkait dunia investasi. Jika hal tesebut 

tidak terealisasi maka memungkinkan angka 7,2% meningkat terlebih lagi 

investor baru dominan dari kalangan meilenial. Peningkatan investor yang 

signifikan pada tahun 2021 mengisyartkan agar adanya upaya untuk 
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mengedukasi para investor agar meminimalisir resiko investasi yang akan 

terjadi. 

Ruthymataya, (2021) menjelaskan bahwa analisis fundamental 

ialah salah satu cara untuk melakukan penilaian saham agar 

meminimalisir risiko investasi dengan mempelajari atau mengamati 

berbagai indikator terkait dengan kondisi mikro ekonomi dan kondisi 

industri suatu perusahaan, termasuk berbagai indikator keuangan dan 

manajemen perusahaan. Melalui analisis fundamental yang tepat 

diharapkan dapat memberikan informasi dasar kepada para investor 

terkait kinerja perusahaan. Dengan informasi yang diperoleh akan 

meningkatkan tingkat kepercayaan calon investor terhadap perushaan 

tersebut. 

Pada umumnya pergerakan saham sebanding dengan kinerja 

suatu perusahaan. semakin baik kinerja perusahaan maka harga saham 

juga akan mengikuti, investor yang tertarik pada kinerja perusahaan yang 

baik maka akan meningkatkan demand atas saham sesuatu perusahaan 

((Niki, Riana, 2019). Harga pasar saham menunjukaan nilai dari 

perusahaan itu sendiri, semakin tinggi nilai harga pasar saham suatu 

perusahaan, maka investor akan tertarik menjual sahamnya (Putri, 2018). 

Menurut Keown (2004) harga saham juga menujukkan nilai suatu 

perusahaan, nilai saham merupakan indeks yang tepat untuk efektifitas 
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perusahaan. Memaksimumkan nilai perusahaan berarti memaksimumkan 

kekayaan pemegang saham dengan demikian semakin tinggi harga 

saham maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut dan 

sebaliknya. Oleh karena itu, setiap perusahaan yang menerbitkan saham 

idealnya memperhatikan harga sahamnya. Harga saham yang terlalu 

rendah sering diartikan bahwa kinerja perusahaan kurang baik. Namun 

sebaliknya bila harga saham terlalu tinggi mengurangi kemampuan 

investor untuk membeli saham sehingga menyebabkan  harga saham sulit 

untuk meningkat lagi. 

Seorang investor dalam melakukan pembelian saham selain 

mengharapkan keuntungan pengembalian maupun dividen, juga melihat 

kinerja dari suatu perusahaan. Kinerja tersebut dapat dilihat dari nilai 

perusahaan, nilai perusahaan dapat tercermin dari harga saham 

perusahaan. Persepsi positif investor terhadap pertumbuhan perusahaan, 

nantinya akan meningkatkan harga saham perusahaan. Perusahaan yang 

tumbuh dengan cepat menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu 

bersaing dalam pasar. Pertumbuhan perusahaan sangat diharapkan oleh 

pihak perusahaan maupun stakeholder, sebab pertumbuhan yang baik 

menujukkan bahwa perusahaan mengalami perkembangan (Effendi Z, 

2019).  
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Peningkatan nilai perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh kinerja 

keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan 

secara keseluruhan yaitu dapat dilakukan dengan menggunakan ROA 

(Return on Assets). ROA mencerminkan seberapa besar return yang 

dihasilkan atas setiap rupiah uang yang ditanamkan dalam bentuk aset 

(Muhardi, 2013: 64).  Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhaan. Semakin besar 

ROA suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat keuntungan yang 

dicapai perusahaan dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut 

dari segi penggunaan asset (Sawir, 2005:18). 

Salah satu syarat pengambilan keputusan investasi adalah 

ketersediaan informasi. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan 

dalam membuat keputusan investasi adalah informasi akuntansi yang 

berupa laporan keuangan yang berkualitas tinggi untuk menyajikan 

kondisi kinerja keuangan perusahaan. Kondisi laporan keuangan 

perusahaan yang sehat memberikan hasil yang tinggi di masa depan. ( 

Asri, Jaya dan A. Ifayani Hanurat).  

Sudana (2011:23) Price Earning Ratio (PER) adalah rasio yang 

merupakan indikator bagi prospek pendapatan perusahaan di masa 

mendatang yang dihitung dengan cara membagi harga pasar per lembar 
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saham biasa pada tanggal tertentu dengan laba per saham. Semakin 

tinggi PER, investor semakin percaya pada emiten, sehingga harga 

saham semakin mahal. Menurut (Tandelilin,2001:194) Price to Book Value 

(PBV) merupakan perbandingan antara harga pasar dan nilai buku 

saham. Untuk perusahaan-perusahaan yang berjalan dengan baik, 

umumnya rasio ini mencapai diatas satu, yang menunjukkan bahwa nilai 

pasar saham lebih besar dari nilai bukunya. Semakin besar rasio PBV 

semakin perusahaan dinilai oleh para pemodal relatif dibandingkan 

dengan dana yang telah ditanamkan di perusahaan.  Dalam penelitian ini 

rasio  Price to Book Value (PBV) Return On Assets (ROA) dan Price 

Earning Ratio (PER)  sebagai indikator variabel. Hal tersebut karena 

ketiga variabel tersebut dapat menjelaskan pentingnya pengukuran 

kinerja perusahaan sebagai bahan analisa dan pertimbangan untuk 

mengambil keputusan serta ingin melihat seberapa efektivitas perusahaan 

di dalam menggunakan keseluruhan dari operasi perusahaan.  

Beberapa variable pada penelitian terdahulu yang mempengaruhi 

harga saham, antara lain Price To Book Value (PBV) di mana dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Kinata C, dkk (2021), Mutabarat M (2020), 

menemukan hasil yang menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan 

antara  Price To Book Value (PBV)  dengan harga saham, namun hasil 

tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti R, dkk 

(2021), Mutiarani N, dkk (2019) yang menyatakan bahwa tidak ada 
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hubungan signifikan Price To Book Value (PBV)  terhadap harga saham 

pada masa pandemi . Adapun Return On Assets (ROA) didukung 

penelitian dari Sumarno N, dkk (2021), Kartko N, Rachmi F (2021) yang 

menemukan adanya hubungan yang signifikan terhadap harga saham 

pada masa pandemi Covid-19 namun hasil tersebut berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti R, dkk (2021), Salim Z (2021) 

menyatakan bahwa tidak ada hubungan signifikan Return On Assets 

(ROA) terhadap harga saham. Sedangkan Price Earning Ratio (PER) 

didukung oleh penelitian Azzochrah dkk (2021), Firdaus, Kasmir  ( 2021) 

yang menyatakan bahwa ada hubungan signifikan terhadap harga saham, 

nama berbeda dengan penelitian yang di temukan oleh Mutiarani N, dkk 

(2019), Cintya Indah, Muliati Ketut (2019) menyatakan bahwa tidak ada 

hubungan signifikan terhadap harga saham.  

Berdasarkan uraian di atas, terdapat research gap dari hasil 

penelitian tersebut. Olehnya itu, penelitian ini ingin menguji kembali 

dengan menggunakan variable Price To Book Value (PBV), Return On 

Assets (ROA), Price Earning Ratio (PER). Dengan mengambil objek 

penelitian yaitu perusahaan Manufaktur Sub Sector Makanan dan 

Minuman yang listing di Bursa Efek Indonesia saat pandemi Covid-19. 

Perusahaan yang bergerak dalam sub sektor menjadi penting untuk 

ditelitih terlebih lagi saat pandemi Covid-19 di mana masyarakat sangat 

bergantung pada kebutuhan pokok semasa pandemi. Umumnya 
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penelitian terdahulu mengambil objek pada perusahaan Perbankkan, 

Properti, hingga Pertambangan. Atas dasar terebut maka penelitian ini 

mengajukan judul “Pengaruh Price To Book Value, Return On Assets, 

Price Earning Ratio, Terhadap Harga Saham di Masa Pandemi Covid-

19” (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan 

dan Minuman yang Listing di Bursa Efek Indonesia) 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian singkat yang terdapat dalam latar belakang 

yang  telah di uraikan maka penulis mengangkat rumusan masalah yakni 

sebagai berikut : 

1. Apakah Price to Book Value (PBV) berpengaruh terhadap harga 

saham perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman 

yang listing di BEI  di masa pandemi Covid-19? 

2. Apakah Return On Assets (ROA) berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman  yang 

listing di BEI  di masa pandemi Covid-19? 

3. Apakah Price Earning Ratio (PER) berpengaruh terhadap harga 

saham perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman  

yang listing di BEI  di masa pandemi Covid-19? 

C. Tujuan Penelitian 
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Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam 

melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengrtahui dan menjelaskan  pengaruh Price to Book Value 

(PBV) secara parsial terhadap harga saham perusahaan manufaktur 

sub sektor makanan dan minuman yang listing di BEI di masa pandemi 

Covid-19. 

2. Untuk mengrtahui dan menjelaskan  pengaruh Return On Assets 

(ROA) secara parsial terhadap harga saham perusahaan manufaktur 

sub sektor makanan dan minuman yang listing di BEI di masa pandemi 

Covid-19. 

3. Untuk mengrtahui dan menjelaskan  pengaruh Price Earning Ratio 

(PER) secara parsial terhadap harga saham perusahaan manufaktur 

sub sektor makanan dan minuman yang listing di BEI di masa pandemi 

Covid-19. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti 

mengenai kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio 

keuangan di atas. 
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2. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan perusahaan dalam mengaplikasikan variabel-variabel 

dalam penelitian ini dalam upaya membantu meningkatkan nilai 

perusahaan serta sebagai sumber informasi untuk dijadikan masukan, 

pedoman pengambilan keputusan dalam mengevaluasi, memperbaiki,  

dan meningkatkan kinerja manajemen perusahaan dimasa yang akan 

datang. 

3. Bagi pemegang saham 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para 

pemegang saham agar senantiasa memantau kinerja keuangan 

perusahaan sebagai obyek dalam mengambil keputusan. 

4. Bagi calon investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

rujukan untuk menjadi bahan pertimbangan oleh calon investor ketika 

akan melakukan keputusan investasi. 

5. Bagi akademisi  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya 
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mengenai pengaruh Price Earning Ratio (PER), Price to Book Value 

(PBV) dan  Return On Assets (ROA) terhadap harga saham. 
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 BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teoritis 

1. Pasar Modal 

Pasar modal (capital market) merupakan tempat bertemunya 

penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan perdagangan yang 

berhubungan dengan jual beli efek. Efek yang dimaksud merupakan 

intrumen yang diperjualbelikan yaitu intrumen jangka panjang (jangka 

waktu lebih dari satu tahun) seperti saham, obligasi, reksadana, 

intrumen derivative maupun instrumen lainnya (Darmaji dan 

Fakhruddin, 2012). 

Husnan (2006) mendefinisikan bahwa pasar modal adalah 

wadah yang di dalamnya terdapat instrumen keuangan jangka panjang 

yang dapat diperjualbelikan. Instrumen pasar modal yang diterbitkan 

dapat berupa hutang dan modal sendiri, yang biasa diterbitkan oleh 

perusahaan publik maupun pemerintah. Di dalam pasar modal 

perusahaan yang menawarkan surat berharga akan bertemu dengan 

investor yang memiliki kelebihan dana untuk berinvestasi melalui surat 

berharga tersebut (Sunariyah, 2011). Adapun pengertian pasar modal 

menurut Fahmi (2013:81) pasar modal adalah tempat dimana tempat 

berbagai pihak khususnya perusahaan menjual saham (stock) dan 
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obligasi (bond) dengan tujuan hasil dari penjualan tersebut nantinya 

akan dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat 

modal perusahaan.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pasar 

modal adalah sebagai tempat transaksi atau lembaga perantara di 

bidang keuangan yang mempertemukan pihak yang memiliki dana 

untuk membeli surat-surat berharga (investor) dan perusahaan yang 

menjual surat-surat berharga (emiten). Pasar modal juga bisa 

dikatakan berfungsi sebagai tempat menghimpun dana dari investor 

untuk digunakan sebagai modal usaha oleh perusahaan yang 

membutuhkan, mendorong terciptanya perusahaan yang sehat, 

terbuka dan professional serta dapat menciptakan lapangan kerja. 

Dalam pasar modal yang diperdagangkan adalah surat-surat 

berharga. Umumnya surat-surat berharga yang diperdagangkan di 

pasar modal ada yang bersifat hutang dan ada yang bersifat 

pemilikan. Surat berharga yang bersifat hutang dikenal dengan nama 

obligasi dan surat berharga yang bersifat pemilikan dikenal dengan 

saham. 

Dalam menjalankan fungsinya sebagai tempat perdagangan 

surat berharga, maka pasar modal terbagi menjadi 4 jenis (Sunariyah, 

2011) yaitu: 

a. Pasar Perdana (Primary Market)  
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Dikatakan Pasar perdana atau pasar primer karena merupakan 

awal penawaran dari sebuah saham. Pasar perdana adalah tempat 

dimana surat berharga ditawarkan selama kurun waktu tertentu 

antara perusahaan yang menerbitkan saham dengan calon 

investor. Penawaran surat berharga ini dilakukan sebelum 

diperdagangkan di pasar sekunder. 

b. Pasar Sekunder (Secondary Market) 

Setelah pasar perdana, maka saham akan diperdagangkan 

secara luas dipasar sekunder. Pasar sekunder merupakan tempat 

surat berharga diperdagangkan setelah melewati masa penawaran 

di pasar perdana. Adanya kegiatan permintaan dan penawaran 

antara penjual dan pembeli dapat menentukan harga saham suatu 

perusahaan dipasar sekunder ini. 

c. Pasar Ketiga (Third Market) 

Perdagangan surat berharga di luar bursa dapat dilakukan di 

pasar ketiga. Di luar bursa efek resmi terdapat bursa dengan sistem 

perdagangan surat berharga sangat terorganisir yang disebut bursa 

parallel. Bursa parallel dilaksanakan dan diatur oleh perserikatan 

perdagangan uang dengan pengawasan dari lembaga keuangan 

terkait surat berharga. 

d. Pasar Keempat (Fourth Market) 
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Di dalam Pasar keempat transaksi perdagangan biasanya 

dilakukan dalam jumlah yang besar. Perdagangan di pasar ini 

terjadi antar pemilik modal karena adanya aktivitas pengalihan 

saham tanpa perantara antara satu pemegang saham ke pemegang 

saham lainnya. 

2. Saham  

Saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan 

seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan 

terbatas. Saham adalah salah satu instrument dalam pasar modal yang 

paling diminati oleh parah investor karena dapat memberikan tingkat 

keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda 

pernyataan modal perorangan atau sepihak (badan usaha). Dengan 

penyertaan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas 

pendapatan perusahaan , klaim atas asset perusahaan dan berhak 

untuk hadir dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Fakhruddin 

(2012) dikutip dari Febrianti (2021)  

Menurut Jugiyanto (2015) harga saham adalah harga yang 

terjadi di pasar pada bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh 

pelaku pasar. Harga saham merupakan cerminan dari nilai suatu 

perusahaan bagi para investor. Semakin baik suatu perusahaan 

mengelola usahanya dalam memperoleh keuntungan, semakin tinggi 

juga nilai perusahaan tersebut dimata para investor. Harga saham yang 
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cukup tinggi akan memberikan return bagi para investor berupa capital 

gain yang pada akhirnya akan berpengaruh juga terhadap citra 

perusahaan. Sedangkan Darmaji dan Fakhruddin (2012:5) menyatakan 

bahwa adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau 

badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham 

adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas 

tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga 

tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan 

yang ditanamkan di perusahaan tersebut. 

Menurut Jogiyanto (2015) terdapat dua model dan teknik analisis 

dalam penilaian harga saham yaitu: 

a. Analisis Fundamental 

Analisis fundamental bertolak dari anggapan dasar bahwa setiap 

investor adalah makhluk rasional. Keputusan investasi saham dari 

seorang investor yang rasional didahulukan oleh suatu proses analisis 

terhadap variabel yang secara fundamental diperkirakan akan 

mempengaruhi harga atau efek. Alasan dasarnya jelas yaitu nilai 

saham mewakili nilai perusahaan, tidak hanya itu intrinsik pada suatu 

saat, tetapi juga kemampuan perusahaan dalam meningkatkan 

nilainya untuk jangka panjang. Informasi-informasi fundamental dari 

perusahaan diantaranya adalah: 

1. Perkembangan kemampuan manajemen perusahaan 
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2. Prospek perusahaan  

3. Prospek pemasaran 

4. Teknologi 

5. Kemampuan menghasilkan keuntungan  

6. Manfaat terhadap perekonomian nasional 

7. Kebijakan pemerintah  

8. Hak-hak yang diterima investor 

b. Analisis Teknikal  

Analisis teknikal menyatakan bahwa investor adalah makhluk yang 

irasional. Suatu individu yang bergabung kedalam suatu masa, bukan 

hanya sekedar kehilangan rasionalitasnya, tetapi juga seringkali 

melebur identitas pribadi kedalam identitas kolektif. Harga saham 

sebagai komoditas perdagangan dipengaruhi oleh permintaan dan 

penawaran yang merupakan manifestasi dan kondisi psikologis 

investor. 

Harga saham adalah yang terjadi di pasar bursa pada saat 

tertentu yang akan ditentukan oleh pelaku pasar dan dit entukan oleh 

pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham 

yang bersangkutan di pasar modal (Jogiyanto 2015). Menurut Darmaji 

& Fakhruddin (2012) harga saham adalah harga yang terjadi dibursa 

pada waktu tertentu. Harga saham bisa berubah naik ataupun turun 

dalam hitungan waktu yang begitu cepat. Harga saham dapat berubah 
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dalam hitungan menit bahkan dapat berubah dalam hitungan detik. Hal 

tersebut dimungkinkan karena tergantung dengan permintaan dan 

penawaran antara pembeli saham dengan penjual saham. 

Harga saham terbentuk di pasar modal dan ditentukan oleh 

beberapa faktor seperti laba per lembar saham, rasio laba terhadap 

harga per lembar saham, tingkat bunga bebas resiko yang di ukur dari 

tingkat bunga deposito pemerintah dan tingkat kepastian operasi 

perusahaan (Sartono, 2012). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa harga saham akan terbentuk dari adanya transaksi yang terjadi di 

pasar modal ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang 

bersangkutan dengan dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Menurut Widiatmojo (2012), harga saham dapat dibedakan 

menjadi tiga jenis: 

a. Harga Nominal 

Harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang ditetapkan 

oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan 

Besarnya harga.Harga nominal memberikan arti penting saham karena 

deviden minimal biasanya ditetapkan berdasarkan nilai nominal. 

b. Harga Perdana 

Harga ini merupakan pada waktu harga saham tersebut dicatat di 

bursa efek. Harga saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan 

oleh penjamin emisi dan emiten. Dengan demikian akan diketahui 
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berapa harga saham emiten itu akan dijual kepada masyarakat 

biasanya untuk menentukan harga perdana. 

 

c. Harga Pasar 

Harga perdana merupakan harga jual dari perjanjian emisi 

kepada investor, maka harga pasar adalah harga jual dari investor 

yang satu dengan investor yang lain. Harga ini terjadi setelah saham 

tersebut dicatatkan di bursa. 

3. Rasio Keuangan  

Definisi keuangan menurut Harahap (2013), adalah angka yang 

diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan 

dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan 

signifikan (berarti). Rasio keuangan ini hanya menyederhanakan 

informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan 

pos lainnya. Dengan penyederhanaan ini kita dapat membandingkannya 

dengan rasio lain sehingga dapat memperoleh informasi dan 

memberikan penilaian. Secara garis besar ada empat jenis rasio yang 

dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan (Kasmir, 

2014), yaitu: 

a. Rasio Likuiditas 

Merupakan rasio yang menunjukkan hubungan antara kas 

perusahaan dan aktiva lancar lainnya dengan hutang lancar. Rasio ini 
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digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban-kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi. Jenis-

jenis rasio likuiditas, yaitu: 

 

1) Rasio lancer (current ratio) 

Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. 

2) Rasio cepat (quick ratio) 

Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi atau membayar kewajiban atau hutang lancar dengan 

aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan 

3) Rasio Kas (cash ratio) 

Rasio untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia 

untuk membayar hutang. 

4) Rasio perputaran kas (cash turn over) 

Rasio untuk mengukur kecukupan modal kerja perusahaan yang 

dibutuhkan untuk membayar tagihan. 

b. Rasio Aktivitas 

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas 

perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Ada 

beberapa jenis-jenis rasio aktivitas, berikut ini: 
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1) Perputaran piutang (receivable turn over), merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama 

satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini 

berputar dalam satu periode.  

2) Perputaran persediaan (inventory turn over), merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam 

persediaan (inventory) ini berputar dalam suatu periode.  

3) Perputaran modal kerja (working capital turn over), merupakan 

rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja 

perusahaan selama periode tertentu.  

4) Perputaran aktiva tetap (fixed assets turn over), merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang 

ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode.  

5) Perputaran total aktiva (total assets turn over), merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang 

dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang 

diperoleh dari tiap rupiah aktiva. 

c. Rasio Leverage (Solvabilitas) 

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana 

aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Adapun jenis-jenis rasio 

yang ada dalam rasio solvabilitas antara lain: 
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1) Liabilitas terhadap aset (debt to assets), merupakan rasio hutang 

yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang 

dengan total aktiva.  

2) Liabilitas terhadap ekuitas (debt to equity), merupakan rasio yang 

digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas.  

3) Time interest earned, merupakan rasio untuk mencari jumlah kali 

perolehan bunga. Rasio ini diartikan sebagai kemampuan 

perusahaan untuk membayar biaya bunga.  

d. Rasio Profitabilitas  

Merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan. Ada beberapa jenis dalam rasio profitabilitas 

yang dapat digunakan, yaitu: 

1) Net profit margin (NPM), merupakan rasio untuk menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. 

2) Earning per share (EPS), merupakan rasio untuk mengukur 

keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi 

pemegang saham.  

3) Return on asset (ROA), merupakan rasio yang menunjukkan hasil 

(return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. 

4) Return on equity (ROE), merupakan rasio untuk mengukur laba 

bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 
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Menurut Agus Sartono (2012) jenis-jenis rasio dibagi kedalam 

empat kelompok, diantaranya sebagian berikut: 

1. Rasio Likuiditas, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada 

waktunya.  

2. Rasio aktivitas, menunjukkan sejauh mana efisiensi perusahaan dalam 

menggunakan asset untuk memperoleh penjualan.  

3. Rasio leverage, menunjukkan kapasitas perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban baik itu jangka pendek maupun jangka panjang.  

4. Rasio profitabilitas, mengukur seberapa besar kemampuan 

perusahaan memperoleh laba baik dalam hubungannya dengan 

penjualan, asset maupun laba bagi modal sendiri. 

4. Price to  Book Value (PBV) 

Menurut Najmiyah et al, (2014) Price to Book Value (PBV) 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar 

saham  terhadap nilai bukunya. PBV juga menunjukkan seberapa jauh 

perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan relatif terhadap 

jumlah modal yang diinvestasikan. Menurut Tryfino (2009:9)  Price to 

Book Value (PBV) adalah perhitungan atau perbandingan antara market 

value dengan book value suatu saham.  

Rasio ini berfungsi untuk melengkapi analisis book value, investor 

hanya mengetahui kapasitas per lembar dari nilai saham, pada rasio PBV 
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investor dapat mengetahui langsung sudah berapa kali market value 

suatu saham dihargai dari book valuenya. PBV merupakan  rasio pasar 

yang digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar saham terhadap 

nilai bukunya. Rasio ini dihitung dengan membandingkan harga pasar 

saham dengan nilai buku per lembar saham (book value per share). Nilai 

perusahaan merupakan perbandingan antara harga pasar per lembar 

saham dengan nilai buku per lembar saham. Rumus yang digunakan 

untuk menghitung Price to Book Value adalah sebagai berikut: 

Harga Per Saham 

         PBV = 

Nilai Buku Saham 

 

Pengaruh Price to Book Value (PBV) Harga Saham : 

Price to Book Value menggambarkan nilai pasar keuangan 

terhadap manajemen dan organisasi dari perusahaan yang sedang 

berjalan (going concern). Suatu perusahaan yang berjalan baik dengan 

staf manajemen yang kuat dan organisasi yang berfungsi kurangnya 

sama dengan nilai buku aktiva fisiknya. Tingginya rasio Price to Book 

Value (PBV) suatu perusahaan menunjukkan semakin tinggi pula 

perusahaan dinilai oleh para investor (Sawir, 2010:22) 

Bagi para investor rasio PBV sebuah perusahaan mutlak menjadi 

salah satu pertimbangan alam penentuan strategi investasinya. Tingkat 

rasio PBV yang tinggi akan mampu menghasilkan tingkat return yang 
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tinggi pula bagi investor. Dengan memperhatikan informasi mengenai 

PBV tersebut diharapkan investor mendapat return sesuai dengan yang 

diharapkan, disamping risiko yang dihadapi (Jogiyanto, 2013). 

 

 

5. Return On Assets (ROA) 

Menurut Kasmir (2014), Return On Assets (ROA) merupakan rasio 

yang menunjukkan hasil pengembalian atas jumlah aktiva yang 

digunakan dalam perusahaan atas suatu ukuran tentang aktivitas 

manajemen. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba berdasarkan pada tingkat asset tertentu, sehingga 

ROA menunjukkan semakin efektif perusahaan dalam menggunakan 

total aktiva. Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin 

tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana 

yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil 

pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih 

yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset 

(Hery,2016). 

Menurut Sartono (2012:122) definisi Return on assest (ROA) 

adalah: “ rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakannya.” Return on assets  

(ROA) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  
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Laba Bersih 

      ROA =  

Total Asset 

Pengaruh Return on assets  (ROA) Terhadap Harga Saham : 

Return On Assets (ROA) adalah rasio keuangan yang mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total 

aset (kekayaan) yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan 

biaya-biaya untuk  mendanai aset tersebut (Mamduh M. Hanafi, 

2009). Semakin tinggi rasio Return On Asset (ROA)  maka akan semakin 

baik keadaan suatu perusahaan dan menunjukkan bahwa perusahaan 

semakin efektif dalam memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba 

bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan 

kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan 

perusahaan tersebut semakin diminati investor, karena tingkat 

pengembalian akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak kepada 

peningkatan harga saham perusahaan tersebut di Pasar Modal. Dengan 

kata lain, ROA akan berpengaruh terhadap harga saham.  

6. Price Earning Ratio (PER) 

Sawir (2000:20) berpendapat bahwa  Price Earning Ratio 

merupakan evaluasi hubungan antara kapital suatu perusahaan terhadap 

laba. PER adalah apa yang investor bayar untuk aliran earnings. Atau 

dilihat dari kebalikannya adalah apa investor dapatkan dari investasi 
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tersebut. Price Earning Ratio (PER) menunjukkan berapa jumlah uang 

yang rela dibayarkan oleh para investor untuk membayar setiap rupiah 

laba yang dilaporkan (Brigham dan Huston,2006). Definisi lain dari PER 

adalah menunjukkan seberapa banyak investor bersedia membayar per 

rupiah laba yang dilaporkan (Astuti, 2004). 

Rasio PER akan lebih tinggi pada perusahaan-perusahaan yang 

memiliki prospek pertumbuhan yang sehat, jika hal-hal ini dianggap 

konstan, tetapi akan lebih rendah pada perusahaan-perusahaan yang 

lebih berisiko. PER yang tinggi menunjukkan ekspetasi investor tentang 

prestasi perusahaan dimasa yang akan datang cukup tinggi 

(Astuti,2004). PER menurut  Tandelilin (2001) menunjukkan hubungan 

antara harga pasar saham biasa dan EPS, rasio ini digunakan untuk 

melihat seberapa besar potensi pasar investor dalam menilai harga 

saham terhadap kelipatan dari laba. 

Price Earning Ratio dapat dihitung menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

Harga Per Saham 
                              PER =  

Laba Per Lembar Saham 
  

Pengaruh Price Earning Ratio (PER) Terhadap Harga Saham : 

Bila kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba tergolong 

tinggi, maka harga saham juga akan mengalami peningkatan yang akan 
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berdampak pada peningkatan return saham di masa yang akan datang 

(Husnan, 2006). Price Earning Ratio (PER) merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba, maka semakin tinggi PER akan semakin tinggi pula 

minat investor dalam menanamkan modal di perusahaan tersebut, 

sehingga harga saham perusahaan tersebut akan ikut naik dan laba per 

lembar saham juga meningkat. 

B. Tinjauan Empiris 

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 

harga saham yang nantinya dapat memberikan gambaran untuk 

memperjelas gambaran dalam kerangka pemikiran penlelitian:   

1. Muhammad Fahrozi  dan Mulyadi Rodi Muin (2021)  dengan judul 

Pengaruh Price Earning Ratio dan EV/EBITDA Terhadap Harga 

Saham Perusahaan Properti di Bursa Efek Indonesia. Analisis data 

penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan 

menggunakan program SPSS. Analisis didahului dengan analisis 

asumsi klasik sebagai syarat untuk mengelolah data regresi berganda. 

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Price Earning Ratio dan 

EV/EBITD secara simultan dan parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham perusahaan property di Bursa Efek Indonesia.  

2.  A.A Indah Cintya Dewi Darma Danti dan Ni Ketut Muliati  (2021) 

Meneliti dengan judul Pengaruh Non Perfoming Loan, Price Earning 
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Ratio, dan Price To Book Value terhadap Harga Saham (studi empiris 

pada perusahaan perbankkan yang terdaftar di BEI 2017-2019). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Non Performing 

Loan (NPL), Price Earning Ratio (PER), dan Price To Book Value 

(PBV) terhadap Harga Saham pada perusahaan Perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Populasi pada 

penelitian ini adalah perusahaan sektor Perbankan yang tedaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 – 2019 berjumlah 44 

perusahaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

non probability sampling menggunakan metode purposive sampling. 

Sampel yang gunakan berjumlah 16 perusahaan, ditetapkan 

berdasarkan kriteria tertentu. Hasil dari penelitian ini menunjukan 

bahwa secara parsial Non Perfoming Loan berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Harga Saham, Price Earning Ratio tidak 

berpengaruh dan signifikan terhadap Harga Saham. Sedangkan Price 

To Book Value berpengaruh positif terhadap harga saham. Secara 

simulatan NPL, PER dan PBV berpengaruh terhadap harga saham 

pada sektor perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

3.  Cathering Kinata, Cinthya, dan Mohd. Nawi Purba (2021) dengan judul 

penelitian Pengaruh Debt To Equity Ratio, Current Ratio, dan Price To 

Book Value terhadap Harga Saham pada Perusahaan Sektor 
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Consumer Goods yang Terdaftar di BEI tahun 2017-2020. Tujuan 

penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaruh Debt To Equity Ratio, 

Current Ratio, dan Price To Book Value terhadap Harga Saham pada 

Perusahaan Sektor Consumer Goods yang Terdaftar di BEI tahun 

2017-2020. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, 

metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling,  

sampel sebanyak 31 perusahaan Consumer Goods yang terdaftar di 

BEI tahun 2017-2020. Hasil dari penelitian ini menunjukkan DER, CR, 

TATO, dan PBV berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

harga saham. Secara parsial ditemukan DER, CR dan TATO tidak 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham, namun PBV 

berpengaruh dengan signifikan terhadap harga saham perusahaan 

sektor Consumer Goods yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020.  

4. Ayu  Rahayu Febrianti, Muslichah, dan Afifudin (2021) dengan judul 

penelitian Pengaruh Earning Per Share (EPS), Price To Boook Value 

(PBV), Debt Equity Ratio (DER), dan Return On Asset (ROA) terhadap 

Harga Saham Sektor Properti dan Real Estate yang Listing di BEI saat 

Pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan 

menguji pengaruh Earning Per Share (EPS), Price To Boook Value 

(PBV), Debt Equity Ratio (DER), dan Return On Asset (ROA) terhadap 

Harga Saham Sektor Properti dan Real Estate yang Listing di BEI saat 

Pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif 
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karena mengacu pada perhitungan data penelitian berupa angka-

angka. Variabel penelitia ini memasukkan variable terikat dan variabel 

bebas. Sampel penelitian dipilih dengan metode purposive sampling 

yang berjumlah 66 perusahaan selama periode tahun 2020. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa secara parsial EPS berpengaruh positif 

signifikan terhadap harga saham, sedangkan PBV, DER, dan ROA 

tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham.  

5. Nurul Azizah Azzochrah, Muhammad Azhar Mushlihin dan Misbahul 

Munir Makka  (2021) meneliti dengan judul Pengaruh Price Erning 

Ratio terhadap Harga Saham Perusahaan yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Index (JII). Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara 

empiris pengaruh Price Erning Ratio terhadap Harga Saham 

Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) dengan 

metode penelitian  kauntitatif, menggunakan sampel 8 perusahaan 

yang tidak perna delisting selama periode 2018-2021 di JII. Analisis 

data menggunakan regresi linear sederhana yang digunakan untuk 

mengetahui hibungan antara variabel dependen dengan variabel 

independen dengan menggunakan aplikasi SPSS, uji normalitas juga 

dilakukan guna mengetahui apakah data yang akan di olah nantinya 

benar atau dapat terdistribusi secara baik. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa PER memiliki pengaruh positif terhadap harga 

saham di JII.  

6. Niki Nony Mutiarani, Riana R Dewi, dan Suhendro (2019) meneliti 

dengan judul Pengaruh Price Earning Ratio, Price To Book Value, dan 

Inflasi Terhadap Harga Saham Yang Terindeks IDX 30. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Price Earning Ratio, 

Price To Book Value, dan Inflasi Terhadap Harga Saham Yang 

Terindeks IDX 30 periode 2016-2018. Jenis penelitian ini aialah 

penelitian kuantitatif. Objek dari penelitian ini adalah perusahaan yang 

harga sahamnya terindeks IDX 30 di BEI. Populasi yakni 30 saham 

perusahaan, merode pengumpulan data dengan merode purposive 

sampling dan menghasikan sampel sebanyak 11 perusahaan. Hasil 

penelitian menunjukkan PER dan PBV dan Inflasi tidak berpengaruh 

pada Index harga saham BEI 30.  

7. Ayesha Nadya Sumarni, dan Munari (2021) meneliti dengan judul 

Pengaruh ROA, CAR, dan Tingkat Inflasi terhadap Harga Saham 

Perbankkan di BEI. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti dan 

mengetahui pengaruh ROA dan CAR dan tingkat Inflasi terhadap 

harga saham. Penelitian menggunkan data sekunder berupa laporan 

triwulan perusahaan perbankan. Terdapat populasi yakni 41 

perusahaan perbankan komvensional yang terdaftar di BEI tahun 

2020. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 
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sampling dan menggunakan teknik analisis data regresi linear 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA memiliki 

kontribusi terhadap harga saham. Sedangkan CAR dan tingkat Inflasi 

tidak memiliki kontribusi terhadap harga saham.   

8. Nafis Dwi Kartiko dan Ismi Fathia Rachmi (2021) meneliti dengan judul 

Pengaruh Net Profit Margin, Return On Asset, Return On Equity dan 

Earning Per Share terhadap Harga Saham Di Masa Pandemic Covid 

19 (Studi Empiris Pada Perusahaan Public Sektor Pertambangan di 

BEI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Net Profit 

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

Earning Per Share (EPS) terhadap harga saham. Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar 

di BEI periode 2020 sebanyak 49 perusahaan. Data yang dihimpun 

berasal dari data laporan keuangan interim yang dipublikasi BEI setiap 

bulannya dengan rentang Maret 2020 sampai dengan Desember 

2020. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear 

berganda dengan bantuan software SPSS 23. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa NPM, ROA, ROE, dan EPS berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. 

9. Iwan Fiedaus dan Ana Nasywa Kasmir (2021) meliti dengan judul 

Pengaruh Price Earning Ratio dan EV/EBITA terhadap Harga Saham 

Perusahaan Properti di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan 
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pada perusahaan-perusahaan sektor properti di BEI  dengan tujuan 

untuk mengetahui pengaruh Price Earning Ratio dan EV/EBITDA 

terhadap harga saham perusahaan properti. Analisis data penelitian ini 

menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan 

program SPSS. Analisis didahului dengan analisis analisis asumsi 

klasik sebagai syarat untuk mengolah data analisi regresi berganda. 

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Price Earning Ratio dan 

EV/EBITD secara simultan dan parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham perusahaan properti di BEI. Bagi para investor 

yang ingin berinvestasi pada perusahaan properti di BEI agar tidak 

terlalu melihat aspek Price Earning Ratio ketika menilai harga saham 

dari perusahaan tersebut. 

10. Bustami, Kurniaty dan Rahmi Widyanti  (2021) meneliti dengan judul 

The Effect of Earning Per Share, Price to Book Value , Dividend 

Payout Ratio, and Net Profit Margin on the Stock Price in Indonesia 

Stock Exchange. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efek EPS, 

PBV DPR, dan NPM terhadap harga saham. Penelitian ini di BEI sub 

sektor perusahaan makanan dan minuman untuk periode 2014-2018. 

Dari 26 perusahaan terdapat 12 perusahaan yang memenuhi kriteria. 

Analisis data dengan bootsrapping menggunakan SEM melalui 

pengujian hipotesis. Hasil penelitian penunjukkan EPS, PVB dan DPR 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Namun Net Profit 
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Margin tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada 

periode penelitian dengan signifikansi alfa lima persen. Temuan ini 

berimplikasi penting pada kegunaan informasi rasio EPS, PBV, DPR, 

dan NPM dalam pertimbangan keputusan investasi. 

11. Zulfandrizal Salim (2021) meneliti tentang pengaruh Return on Assets, 

Curren Ratio, dan Debt Equity Ratio Terhadap Harga Saham Pada 

Indeks LQ 45 Periode 2015-2019. Penelitian ini bertujuan untuk 

melakukan pengujian pada faktor mikro perusahaan yang berasal dari 

laporan keuangan saham perusahaan. Maka variabel yang digunakan 

di antaranya variabel independen yang terdiri dari Return on Asset 

(ROA), Curren Ratio (CR), dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap 

variabel dependen Harga Saham dengan sampel penelitian sebanyak 

28 saham. Hasil yang didapatkan bahwa variabel ROA tidak memiliki 

pengaruh dan variabel CR dan DER memiliki pengaruh terhadap 

harga saham di Indonesia. 

12. Sri Utami, Rosnani Libryani Sinaga, Fauzah Namira, dan Fuji Astuti 

(2021) Pengaruh Inflasi, Return On Assets (Roa), Debt To Equity Ratio 

(Der)Terhadapreturn Sahampada Sektor Industri 

Barangkonsumsi(Consumer Goods) Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia (Bei) Periode 2015 – 2019. Penelitian ini bertujuan untuk 

membuktikan dan menganalisis pengaruh Inflasi, ROA, DER terhadap 

Return Saham pada Sektor Industri Barang Konsumsi (Consumer 
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Goods) yang terdaftar di (BEI) periode 2015-2019. Populasi penelitian 

ini terdiri dari 52 perusahan. Jumlah Sampel yang dimiliki yaitu 23 

perusahaan yang menggunakan Purposive Sampling atau sebanyak 

115 sampel penelitian. Pendekatan penelitian yang dipakai, penelitian 

kuantitatif. Penelitian bersifat kausalitas. Dalam penelitian ini , Teknik 

analisis yang dipakai, dengan cara teknik analisis linear berganda. 

Berdasarkan hasil penelitian, Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Return Saham , Return On Assets (ROA) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Return Saham, Debt to Equity Ratio (DER) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return Saham secara 

parsial. secara simultan Inflasi, Return On Assets(ROA), Debt to 

Equity Ratio(DER) berpengaruh positif dan signifikan dan nilai 

adjusted R square (R2) Koefisien determinasi sebesar 0,175 atau 

17,5%.  

C. Kerangka Konsep 

Kerangka Pemikiran  merupakan model pemikiran tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di 

identifikasi sebagai masalah penting (Sugiyono, 2004). Dalam penelitian 

ini yang menjadi variabel bebas (independen) terdiri dari Price Earning 

Ratio (PER), Price to Book Value (PBV) dan Return On Assets (ROA) dan 

variable terikat (dependen) adalah harga saham. Berdasarkan latar 
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belakang masalah dan tinjauan teoritis yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat kita lihat pada gambar 2.1.  

Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran 

 

                                                    H1 

 

                                                   H2 

 

                                                   H3                                                   

 

 

D. Hipotesis  

Menurut Sugiono (2017) Hipotesis merupakan jawaban atau 

dugaan sementara terhadap rumusan masalah. Dikarenakan sifatnya 

yang masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data 

empirik yang terkumpul dan akan diuji kebenaranya dengan data yang 

dikumpulkan melalui penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan 

kerangka konsep yang dikemukakan maka hipotesis yang diajukan 

penulis adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh Price to Book Value Terhadap Harga Saham 

Menurut Houston (2014) mengemukakan PBV merupakan rasio 

yang menunjukkan hasil perbandingan antara harga pasar per lembar 

Price To Book Value(PBV) 

 (x1) 

Return On Assets (ROA)   

(X2) 

Price Earning Ratio (PER) 

(x3) 

Harga Saham 

(Y) 
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saham dengan nilai buku perlembar saham. PBV merupakan salah 

satu indikator untuk menilai perusahaan. PBV dapat menggambarkan 

seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu 

perusahaan. Rasio PBV menunjukkan berapa banyak yang membiayai 

asset bersih perusahaan. nilai buku atau book value hanya 

memberikan pemikiran nilai terhadap suatu perusahaan ketika likuidasi 

dibutuhkan.  Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat harga saham 

apakah overvalued atau undervalued. Semakin rendah nilai PBV suatu 

saham maka saham tersebut dikategorikan undervalued dimana 

sangat baik untuk investasi jangka panjang. Oleh karena itu akan 

terjadi hubungan positif antara PBV dengan harga saham. Penelitian 

yang dilakukan oleh Kinata C, dkk (2021), Mutabarat M (2020), 

menemukan hasil yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif 

dan signifikan antara  Price To Book Value (PBV)  dengan harga 

saham, namun hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Febriyanti R, dkk (2021), Mutiarani N, dkk (2019) yang 

menyatakan bahwa tidak ada hubungan signifikan Price To Book 

Value (PBV)  terhadap harga saham pada masa pandemic. Oleh 

karena itu peneliti menilai kembali untuk membuktikan apakah hasil 

mendukung atau berbeda.  

 Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan ialah 

sebagai berikut: 
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H1 : Price to Book Value berpengaruh terhadap Harga Saham pada 

Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang 

Listing di BEI di masa Pandemi Covid 19.   

2. Pengaruh Return On Assets (ROA) terhadap Harga Saham  

   Return On Assets mencakup Rasio Profitabilitas. Rasio ini 

dapat diartikan seperti memperkirakan keberhasilan perusahaan 

melalui keutuhan uang yang ditanam diaktiva untuk dipakai metode 

perushaan agar mewujudkan keuntungan. Semakin meningkat ROA 

semakin tinggi return saham yang dimiliki. Sebaliknya, semakin 

menurun ROA, semakin menurun pula keuntungan Return  saham 

yang dipunyai (Utami, Sri dkk, 2021). Oleh karena itu akan terjadi 

hubungan positif antara ROA dengan harga saham. Adapun Return 

On Assets (ROA) didukung penelitian dari Sumarno N, dkk (2021), 

Kartko N, Rachmi F (2021) yang menemukan adanya hubungan yang 

signifikan terhadap harga saham pada masa pandemi Covid-19 

namun hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Febriyanti R, dkk (2021), Salim Z (2021) menyatakan bahwa tidak ada 

hubungan signifikan Return On Assets (ROA) terhadap harga saham. 

Oleh karena itu peneliti menilai kembali untuk membuktikan apakah 

hasil mendukung atau berbeda. 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan ialah 

sebagai berikut: 
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H2 : Return On Assets berpengaruh terhadap Harga Saham pada 

Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang 

Listing di BEI di masa Pandemi Covid 19.   

3. Pengaruh Price Earning Ratio (PER) terhadap Harga Saham  

Price Earning Ratio (PER) merupakan metode valuasi saham 

yang cukup terkenal dan banyak di pakai investor untuk menganalisa 

valuasi dari suatu saham, apakah undervalue. Rasio ini biasanya 

digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian modal yang 

diinvestasikan, atau menghitung kemampuan saham menghasilkan 

laba. Rasio ini dapat dijadikan ukuran murah atau mahalnya suatu 

saham (Fahrozi, M. 2021) . Oleh karena itu akan terjadi hubungan 

positif antara PBV dengan harga saham.  Price Earning Ratio (PER) 

didukung oleh penelitian Azzochrah dkk (2021), Firdaus, Kasmir  ( 

2021) yang menyatakan bahwa ada hubungan positif dan signifikan 

terhadap harga saham, nama berbeda dengan penelitian yang di 

temukan oleh Mutiarani N, dkk (2019), Cintya Indah, Muliati Ketut 

(2019) menyatakan bahwa tidak ada hubungan signifikan terhadap 

harga saham. Oleh karena itu peneliti menilai kembali untuk 

membuktikan apakah hasil mendukung atau berbeda. 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan ialah 

sebagai berikut: 
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H3 : Price Earning Ratio (PER) berpengaruh terhadap Harga Saham 

pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman 

yang Listing di BEI di masa Pandemi Covid 19.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono (2013:11) 

metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrument penelitian, analisis data eviews, dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini akan diuji hubungan 

kausal atau pengaruh dari masing-masing variabel. Penelitian ini yang 

menguji pengaruh variabel Price to Book Value (PBV), Return On Assets 

(ROA), dan Price Earning Rasio (PER) terhadap Harga Saham.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tepatnya di 

Kantor Perwakilan Makassar Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia 

Unismuh Makassar). Lokasi tersebut dipilih dikarenakan Bursa Efek 

Indonesia (BEI) adalah wadah yang menyediakan data lengkap terkait 

yang akan di teliti yakni Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur Sub 
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Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar saat pandemi covid 19. 

Data penelitian diperoleh dari media elektronik melalui situs internet 

www.idx.co.id. Waktu penelitian yang dilaksanakan di kantor BEI yakni 

selama tiga bulan.  

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi Penelitian  

Menurut sugiyono (2013:117) Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada 

penelitian ini adalah 34 perusahaan sub sektor makanan dan minuman 

yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Table 3.1 
Populasi Perusahaan Makanan Dan Minuman  

No Kode Saham Nama Perusahaan 

1 ADES Akasha Wira Internasional Tbk 

2 ALTO Tri Banyan Tirta Tbk 

3 BTEK Bumi Teknokultura Unggul Tbk 

4 BUDI Budi Starch & Sweetener Tbk 

5 CAMP Campina Ice Cream Industry Tbk 

6 CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk 

http://www.idx.co.id/
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No Kode Saham Nama Perusahaan 

7 CLEO Sariguna Primatirta Tbk 

8 COCO Wahana Interfood Nusantara Tbk 

9 DLTA Delta Djakarta Tbk 

10 FOOD Sentral Food Indonesia Tbk 

11 GOOD Garudafood Putra Putri Jaya Tbk 

12 HOKI Buyung Poetra Sembada Tbk 

13 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

14 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 

15 MGNA Magna Investama Mandiri Tbk 

16 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 

17 MYOR Mayora Indah Tbk 

18 PANI Pratama Abadi Nusa Industry Tbk 

19 PCAR Prima Cakrawala Abadi Tbk 

20 PSDN Prasidha Aneka Niaga Tbk 

21 ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk 

22 SKBM Sekar Bumi Tbk 

23 SKLT Sekar Laut Tbk 

24 STTP Siantar Top Tbk 

25 ULTJ 
Ultrajaya Milk Industry & Trading 
Company Tbk 

26 DMND Diamond Food Indonesia Tbk 

27 PMMP Panca Mitra Multiperdana Tbk 

28 KEJU Mulia Boga Raya Tbk 

29 PSGO Palma Serasih Tbk 

30 IKAN Era Mandiri Cemerlang Tbk 
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No Kode Saham Nama Perusahaan 

31 IIKP Inti Agri Resources Tbk 

32 WMUU Widodo Makmur Unggas Tbk 

33 AISA FKS Food Sejahtara Tbk 

   Sumber : Data Sekunder 

2. Sampel penelitian  

Menurut Sugiyono (2013:118), Sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Apa yang dipelajari 

dari sampel itu kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi, 

untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

representative (mewakili populasinya). 

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. 

Purposive sampling adalah bentuk pengambilan sampel yang 

berdasarkan atas kriteria-kriteria tertentu, karakteristik atau ciri-ciri 

tertentu berdasarkan ciri atau sifat populasinya. Kriteria pemilihan 

sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian pada 

saat terjadinya Pandemi Covid-19. 
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b. Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang merilis 

laporan keuangan triwulan tahun 2021 Q1, Q2, dan Q3 dengan 

lengkap 

c. Perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang mendukung 

variabel penelitian serta menggunakan rupiah Indonesia untuk 

menyusun laporan keuangan. 

Tabel 3. 2 

Proses Purposive Sampling Penelitian 

No Kriteria Sampel Penelitian Total 

1 
Perusahaan sub sektor makanan dan minuman 

yang listing di BEI di masa pandemi covid 19 
33 perusahaan  

2 

Perusahaan yang merilis laporan keuangan 

tahun 2021 Q1, Q2, dan Q3 di BEI 
33 perusahaan  

3 

Memiliki laporan keuangan yang mendukung 

variabel penelitian serta menggunakan rupiah 

Indonesia untuk menyusun laporan keuangan 

12 perusahaan  

Perusahaan Sampel  
12 perusahaan  

5 
Total seluru sampel laporan keuangan (Q1, Q2, 
Q3) 

12 x 3 = 36 
sampel laporan 
keuangan  

Sampel akhir untuk pengujian 
 36 Sampel 

 Sumber : Data Sekunder Diolah 2021 

D. Metode Pengumpulan Data 

  Adapun data sekunder yang di pergunakan dikumpulkan melalui dua 

tahapan yakni sebagai berikut : 
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1. Tahap awal yakni mengumpulkan data pendukung melalui literatul, 

hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian, 

jurnal-jurnal dan laporan keuangan yang telah dipublikasi. 

2. Tahap kedua yakni mengumpulkan data yang menyangkut laporan 

keuangan, seperti data statistik, dokumentasi naraca laba rugi dan 

laporan keuangan triwulan dari perusahan sub sektor makanan dan 

minuman yang listing di BEI.  

E. Definisi Operasional Pengukuran Variabel Penelitian  

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan melihat 

kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan sub sektor 

makanan dan minuman dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia semasa pandemi Covid-19. 

Peneliti menggunakan periode saat pandemi Covid-19 di tahun 2021 

dikarenakan data tersebut merupakan data terbaru dan belum diteliti oleh 

peneliti sebelumnya. Definisi konsep dari variabel tersebut dijelaskan 

seperti uraian berikut : 

1. Price to Book Value (PBV)  

Price to Book Value (PBV) merupakan rasio harga saham 

terhadap nilai buku perusahaan. PBV digunakan untuk melihat 



54 
 

 
 

seberapa besar kelipatan dari nilai pasar saham perusahaan dengan 

nilai bukunya . 

                                Harga Saham Per Lembar Saham  
Price Book Value =  

                                              Nilai Buku Per Lembar Saham 

2. Return On Assets  (ROA) 

  Return On Assets (ROA) termasuk kedalam rasio profitabilitas.  

Aseets (ROA) menggambarkan sejauhmana kemampuan asset-aset 

yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba. Rasio ROA 

diperoleh dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak dengan 

jumlah asset perusahaan. 

Laba Bersih Setelah Bunga dan Pajak  
Return On Assets  (ROA) =  
   Total aktiva/Aset Total 

3. Price Earning Ratio (PER) 

Price Earning Ratio (PER) termasuk kedalam rasio nilai pasar. 

Price Earning Ratio (PER) adalah perbandingan Market Price 

Pershare (harga pasar per lembar saham)dengan Earning Pershare 

(laba per lembar saham). Jika Price Earning Ratio suatu saham 

semakin rendah, maka semakin baik atau murah harganya, karena 

memberi hasil yang tinggi. 

Harga Per Saham 
Price Earning Ratio (PER) =  
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                           Laba Per Lembar Saham 

4. Harga Saham  

Harga saham adalah suatu saham yang terjadi di pasar bursa 

pada saat tertentu. Parameter yakni harga saham pada saat 

penutupan akhir tahun. Adapun harga saham yang akan di olah ialah 

harga saham penutupan. 

F. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

statistik. Dikarenakan data yang digunakan adalah data kuantitatif. 

Penelitian ini menggunakan model regresi data panel dan uji hipotesis 

dan mengambil kesimpulan. Regresi data panel dilakukan untuk menguji 

dan mengukur hubungan variabel dependen dengan variabel penguji dan 

variabel pengendali lainnya pada data gabungan cross-section dan time-

series. Selanjutnya untuk memastikan bahwa model yang digunakan 

valid, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Kemudian 

dilakukan juga uji hipotesis yang meliputi uji t, dan uji koefisien 

determinasi. Analisis data akan dilakukan dengan bantuan program 

aplikasi Eviews. 

1. Uji Asumsi Klasik  
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Uji asumsi klasik dilakukan untuk dapat mengetahui apakah 

terdapat penyimpangan-penyimpangan regresi pada data penelitian 

tersebut. Pada penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan meliputi 

uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji 

multikolinearitas. Setelah data penelitian terbebas dari penyimpangan-

penyimpangan asumsi klasik, maka selanjutnya dilanjutkan dengan 

melakukan uji hipotesis dan koefisien determinasi (R2). 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas menurut (Ghozali, 2016) untuk menguji 

apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi 

berdistribusi normal atau tidak. Ada dua cara untuk mendeteksi 

apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan 

analisis grafik dan uji statistik.  

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji Kolmogrov-sminov dengan hipotesis sebagai berikut 

(Ghozali, 2016). 

H0 : residual berdistribusi normal  

Ha : residual tidak berdistribusi normal 

b. Uji Autokorelasi 

Uji autokolerasi merupakan kolerasi yang terjadi antara 

residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada 
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model regresi. Autokorelasi dapat diketahui melalui Uji Durbin-

Watson (D-W Test), adalah pengujian yang digunakan untuk 

menguji ada atau tidak adanya korelasi serial dalam model regresi, 

atau untuk mengetahui apakah di dalam model yang digunakan 

terdapat autokorelasi diantara variabel-variabel yang diamati. 

Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya 

masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1) Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW dibawah -2 atau DW < - 

2 

2) Tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW berada diantara -2 dan 

+2 atau -2 < DW < +2 

3) Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW di atas 2 atau DW > 2 

c. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi terbentuk adanya korelasi tinggi atau sempurna antar 

variabel bebas (independen). Jika ditemukan ada hubungan 

korelasi yang tinggi antar variabel bebas maka dapat dinyatakan 

adanya gejala multikorlinear pada penelitian. Multikolinieritas  

merupakan keadaan dimana terdapat korelasi yang sangat tinggi 

antara variable bebas dalam persamaan regresi. Menurut Gujarati 

(1999:157) multikolinieritas memiliki arti adanya korelasi yang tinggi 
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(mendekati sempurna) diantara varibel bebas. Untuk mendeteksi 

ada tidaknya multikolinieritas melihat kurelasi antar variabel bebas 

nilai korelasi ≥ 8 (lebih besar atau sama dengan delapan), 

menandakan terjadinya multikolinieritas ada model. (Santoso, 2003 

dan Sulaiman, 2004).  

 

d. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Heteroskedastisitas yaitu 

adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua 

pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi 

dalam model regresi adalah tidak adanya gejala 

heteroskedastisitas. 

2. Analisis Regresi Linier Beganda  

Analisis linier berganda digunakan untuk menguji suatu 

hipotesis dalam penelitian ini. Pengujian ini bertujuan untuk mengukur 

kekuatan hubungan antara dua (2) variabel atau lebih, serta 

menunjukkan arah hubungan antara variabel terikat dengan variabel 

bebas (Ghozali, 2012: 96). Persamaan model regresi linier berganda 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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Y= a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + e 

Keterangan : 

 Y = Harga Saham  

 a = Konstanta Persamaan Regresi  

 b1 = Koefisien Regresi Price to Book Value (PBV) 

 b2 = Koefisien Regresi Return On Assets (ROA) 

 b3 = Koefisien Regresi Price Earning Ratio (PER) 

 X1= Price to Book Value (PBV) 

 X2= Return On Assets (ROA) 

 X3= Price Earning Ratio (PER) 

 e = Eror (standard error) 

3. Pengujian Hipotesis Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. 

Uji t dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikan yang 

dihasilkan dengan alpha 0,05. Kriteria pengujian dengan tingkat 

level of significant α = 0,05 atau 5% adalah sebagai berikut:  
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1) Apabila p-value ˃ level of significant (0,05) maka H0 diterima, 

yang berarti variabel independen penelitian tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen.  

2) Apabila p-value ˂ level of significant (0,05) maka H0 ditolak, 

yang berarti variabel independen penelitian terdapat pengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

4. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen atau variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol (0) dan satu (1) (Ghozali, 2012: 97). Dengan demikian 

dapat diintepretasikan sebagai berikut: 

a. Jika hasil 1 (semakin besar nilai R2) menunjukkan bahwa 

kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara 

parsial semakin kuat. 

b. Jika hasil mendekati 0 (semakin kecil nilai R2) menunjukkan bahwa 

kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara 

parsial semakin lemah. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN   

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Dalam sejarah perkembangan ekonomi dihampir semua negara 

menujukkan bahwa salah satu faktor kesuksesan pembangunan ekonomi 

suatu negara adalah adanya pasar modal (capital market) yang 

terorganisir dengan baik. Negara maju seperti Amerika Serikat merupakan 

negara yang sangat sukses dalam pembangunan ekonomi karena negara 

tersebut mempunyai pasar modal yang sagat likuid, efisien, terpercaya 

dan wajar sehingga tidak hanya emiten domestik yang mencari dana di 

pasar modal Amerika, tetapi emiten luar negeri pun juga berdatangan ke 

pasar modal Amerika (New York Stock Exchange) termasuk sebagian 

perusahan-perusahaan dari Indonesia telah pula mencatatkan efeknya di 

New York Stock Exchange. 

Secara historis, Pasar Modal telah hadir jauh sebelum Indonesia 

merdeka. Pasar Modal atau Bursa Efek telah hadir sejak jaman kolonial 

Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar Modal ketika itu 

didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah 

kolonial atau VOC. Pasar modal Indonesia mengalami pasang surut sejak 

didirikannya oleh pemerintah Belanda pada tahun 1912 di Jakarta untuk 

menarik dana dari masyarakat dalam bentuk saham dan obligasi guna 
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membiayai perusahaan perkebunan milik Belanda. Kemudian pada tahun 

1925 didirikan Bursa Efek di Sueabaya dan Semarang. Pertumbuhan 

Bursa Efek pada waktu itu cukup baik, namun dengan meletusnya perang 

dunia kegiatan kedua pasar modal tersebut akhirnya berhenti. 

Meskipun Pasar Modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan 

dan pertumbuhan Pasar Modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, 

bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami 

kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang 

dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada 

pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan 

operasi Bursa Efek tidak dapat berjalan sebagimana mestinya. 

Setelah Indonesia merdeka, kegiatan pasar modal dihidupkan 

kembali dengan dipasarkannya obligasi Pemerintah Republik Indonesia 

pada tahun 1950. keberadaan pasar modal pada era kemerdekaan 

tersebut diatur dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1952 yang 

sebelumnya merupakan Undang-Undang Darurat tentang Bursa Efek 

Nomor 13 tahun 1951. namun perkembangan pasar modal sejak tahun 

1950-an sampai dengan tahun 1970-an kurang menggembirakan yang 

diakibatkan oleh inflasi yang sangat tinggi. Sejak diresmikannya kembali 

pasar modal Indonesia oleh Presiden Soeharto pada tanggal 10 Agustus 

1977 hingga tahun 2005 ini, pasar modal Indonesia berusia 28 tahun. 

Pada usia ¼ abad ini banyak kemajuan yang telah dicapai walaupun 
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kemudian terpuruk akibat krisis moneter dan krisis ekonomi yang tak 

kunjung berakhir. 

Pada tahuan 1977 pemerintah membentuk Badan Pelaksana 

Pasar Modal (Bapepam) yang sekarang menjadi Badan Pengawas Pasar 

Modal untuk dapat mendorong peran pasar modal dalam memobilisasi 

dana dari masyarakat guna membiayai pembangunan. Sejak tahun 1977 

sampai 1984, perkembangan pasar modal cukup menggembirakan yaitu 

dari 1 emiten di tahun 1977 menjadi 24 emiten tahun 1984 yang melaukan 

emisi saham dengan nilai kumulatif sebesar Rp. 131.473,8 juta dan tiga 

perusahaan menerbitkan obligasi dengan nilai kumulatif Rp. 154.718 juta. 

Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sampai akhir 

Desember 1984 tercatat sebesar 67,65. 

Setelah adanya kebijakan pemerintah untuk merangsang 

pertumbuhan ekonomi dan pasar modal (seperti Pakdes 24 Tahun 1987, 

Pakto 17 Tahun 1988, dan Pakdes 20 Tahun 1988) yang pada pokoknya 

memberi kemudahan kepada calon emiten untuk go public, telah 

memberikan andil yang sangat berarti bagi perkembangan pasar modal 

yang sangat mengesankan sejak tahun 1988 sampai sekarang. Pada 

tahun 1988, jumlah emiten baru mencapai 24 perusahaan melonjak 

menjadi 238 pada tahun 1995. atau melaju mencapai 331 emiten. Jika 

dilihat dari jumlah Kapitalisasi pasar terjadi peningkatan yang luar biasa 

yaitu dari Rp. 0,5 Triliun pada tahun 1988 meningkat menjadi Rp. 152,25 
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trliliun pada tahun 1995, atau meningkat dengan laju pertumbuhan 

126,3% per tahun. 

Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar 

modal lebih menjamin kepastian hukum kepada semua pelaku pasar 

modal untuk melakukan kegiatan di pasar modal. Di samping itu, dengan 

diperkenalkannya sistim baru dalam melakukan transaksi jual-beli 

sekuritas yang semula dengan sistim manual (JATS : Jakarta Automted 

Trading System) telah terjadi peningkatan yang sangat besar baik dari sisi 

volume perdagangan, rata-rata nilai perdagangan dan jumlah transaksi. 

Bursa Efek Jakarta pertama kali dibuka pada tanggal 14 desember 

1912, dengan bantuan pemerintah kolonial Belanda, didirikan di Batavia, 

pusat pemerintahan kolonial Belanda yang kita kenal sekarang dengan 

Jakarta. Bursa Efek Jakarta dulu disebut Call-Efek. Sistem 

perdagangannya seperti lelang, dimana tiap efek berturut-turut diserukan 

pemimpin “Call”, kemudian para pialang masing-masing mengajukan 

permintaan beli atau penawaran jual sampai ditemukan kecocokan harga, 

maka transaksi terjadi. Pada saat itu terdiri dari 13 perantara pedagang 

efek (makelar). 

Bursa saat itu bersifat demand-following, karena para investor dan 

para perantara pedagang efek merasakan keperluan akan adanya suatu 

bursa efek di Jakarta. Bursa lahir karena permintaan akan jasanya sudah 
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mendesak. Orang-orang Belanda yang bekerja di Indonesia saat itu 

sudah lebih dari tiga ratus tahun mengenal akan investasi dalam efek, dan 

penghasilan serta hubungan mereka memungkinkan mereka 

menanamkan uangnya dalam aneka rupa efek. Baik efek dari perusahaan 

yang ada di Indonesia maupun efek dari luar negeri. Sekitar 30 sertifikat 

(sekarang disebut depository receipt) perusahaan Amerika, perusahaan 

Kanada, perusahaan Belanda, perusahaan Prancis dan perusahaan 

Belgia. 

Bursa Efek Jakarta pernah tutup selam periode perang dunia 

pertama, kemudian di buka lagi pada tahun 1925. Selain Bursa Efek 

Jakarta, pemerintah kolonial juga mengoperasikan bursa parallel di 

Surabaya dan Semarang. Namun kegiatan bursa ini di hentikan lagi ketika 

terjadi pendudukan tentara Jepang di Batavia. 

Aktivitas di bursa ini terhenti dari tahun 1940 sampai 1951 di 

sebabkan perang dunia II yang kemudian disusul dengan perang 

kemerdekaan. Baru pada tahun 1952 di buka kembali, dengan 

memperdagangkan saham dan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan-

perusahaan Belanda di nasionalisasikan pada tahun 1958. Meskipun 

pasar yang terdahulu belum mati karena sampai tahun 1975 masih 

ditemukan kurs resmi bursa efek yang dikelola Bank Indonesia. Bursa 

Efek Jakarta kembali dibuka pada tanggal 10 Agustus 1977 dan ditangani 

oleh Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM), institusi baru di bawah 
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Departemen Keuangan. Kegiatan perdagangan dan kapitalisasi pasar 

saham pun mulai meningkat seiring dengan perkembangan pasar 

finansial dan sektor swasta yang puncak perkembangannya pada tahun 

1990. Pada tahun 1991, bursa saham diswastanisasi menjadi PT. Bursa 

Efek Jakarta dan menjadi salah satu bursa saham yang dinamis di Asia. 

Swastanisasi bursa saham ini menjadi PT. Bursa Efek Jakarta 

mengakibatkan beralihnya fungsi BAPEPAM menjadi Badan Pengawas 

Pasar Modal. 

Bursa efek terdahulu bersifat demand-following, namun setelah 

tahun 1977 bersifat supplay-leading, artinya bursa dibuka saat pengertian 

mengenai bursa pada masyarakat sangat minim sehingga pihak 

BAPEPAM harus berperan aktif langsung dalam memperkenalkan bursa. 

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali Pasar Modal pada 

tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami 

pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang 

dikeluarkan pemerintah. 

Pada tahun 1977 hingga 1978 masyarakat umum tidak atau belum 

merasakan kebutuhan akan bursa efek. Perusahaan tidak antusias untuk 

menjual sahamnya kepada masyarakat. Tidak satupun perusahaan yang 

memasyarakatkan sahamnya pada periode ini. Baru pada tahun 1979 

hingga 1984 dua puluh tiga perusahaan lain menyusul menawarkan 
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sahamnya di Bursa Efek Jakarta. Namun sampai tahun 1988 tidak satu 

pun perusahaan baru menjual sahamnya melalui Bursa Efek Jakarta. 

Untuk lebih mengairahkan kegiatan di Bursa Efek Jakarta, maka 

pemerintah telah melakukan berbagai paket deregulasi, antaralain seperti: 

paket Desember 1987, paket Oktober 1988, paket Desember 1988, paket 

Januarti 1990, yang prinsipnya merupakan langkah-langkah penyesuaian 

peraturan-peraturan yang bersifat mendorong tumbuhnya pasar modal 

secara umum dan khususnya Bursa Efek Jakarta. 

Setelah dilakukan paket-paket deregulasi tersebut Bursa Efek 

Jakarta mengalami kemajuan pesat. Harga saham bergerak naik cepat 

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang bersiafat tenang. 

Perusahaan-perusahaan pun akhirnya melihat bursa sebagai wahana 

yang menarik untuk mencari modal, sehingga dalam waktu relative 

singkat sampai akhir tahun 1997 terdapat 283 emiten yang tercatat di 

Bursa Efek Jakarta. 

Tahun 1955 adalah tahun Bursa Efek Jakarta memasuki babak 

baru, karena pada tanggal 22 Mei 1995 Bursa Efek Jakarta 

meluncurkan Jakarta Automated Trading System (JATS). JATS 

merupakan suatu sistim perdagangan manual. Sistim baru ini dapat 

memfasilitasi perdagangan saham dengan frekuensi yang lebih besar dan 

lebih menjamin kegiatan pasar yang fair dan transparan di banding sistim 

perdagangan manual. 
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Pada bulan Juli 2000, Bursa Efek Jakarta merupakan perdagangan 

tanpa warkat (ckripess trading) dengan tujuan untuk meningkatkan 

likuiditas pasar dan menghindari peristiwa saham hilang dan pemalsuan 

saham, serta untuk mempercepat proses penyelesaian transaksi. Tahun 

2001 Bursa Efek Jakarta mulai menerapkan perdagangan jarak jauh 

(Remote Trading), sebagai upaya meningkatkan akses pasar, efisiensi 

pasar, kecepatan dan frekuensi perdagangan. 

Tahun 2007 menjadi titik penting dalam sejarah perkembangan 

Pasar Modal Indonesia. Dengan persetujuan para pemegang saham 

kedua bursa, BES digabungkan ke dalam BEJ yang kemudian menjadi 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tujuan meningkatkan peran pasar 

modal dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2008, Pasar Modal 

Indonesia terkena imbas krisis keuangan dunia menyebabkan tanggal 8-

10 Oktober 2008 terjadi penghentian sementara perdagangan di Bursa 

Efek Indonesia.. IHSG, yang sempat menyentuh titik tertinggi 2.830,26 

pada tanggal 9 Januari 2008, terperosok jatuh hingga 1.111,39 pada 

tanggal 28 Oktober 2008 sebelum ditutup pada level 1.355,41 pada akhir 

tahun 2008. Kemerosotan tersebut dipulihkan kembali dengan 

pertumbuhan 86,98% pada tahun 2009 dan 46,13% pada tahun 2010. 

Pada tanggal 2 Maret 2009 Bursa Efek Indonesia meluncurkan 

sistim perdagangan baru yakni Jakarta Automated Trading System Next 

Generation(JATS Next-G), yang merupakan pengganti sistim JATS yang 
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beroperasi sejak Mei 1995. sistem semacam JATS Next-G telah 

diterapkan di beberapa bursa negara asing, seperti Singapura, Hong 

Kong, Swiss, Kolombia dan Inggris. JATS Next-G memiliki empat mesin 

(engine), yakni: mesin utama, back up mesin utama, disaster recovery 

centre (DRC), dan back up DRC. JATS Next-G memiliki kapasitas hampir 

tiga kali lipat dari JATS generasi lama. 

Demi mendukung strategi dalam melaksanakan peran sebagai 

fasilitator dan regulator pasar modal, BEI selalu mengembangkan diri dan 

siap berkompetisi dengan bursa-bursa dunia lainnya, dengan 

memperhatikan tingkat risiko yang terkendali, instrument perdagangan 

yang lengkap, sistem yang andal dan tingkat likuiditas yang tinggi. Hal ini 

tercermin dengan keberhasilan BEI untuk kedua kalinya mendapat 

penghargaan sebagai “The Best Stock Exchange of the Year 2010 in 

Southeast Asia”  

1. Visi dan Misi Perusahaan Bursa Efek Indonesia 

a. Visi Menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia. 

b. Misi Menyediakan infrastruktur untuk mendukung terselenggarahnya 

perdagangan efek yang teratur, wajar, dan membangun bursa efek 

yang mudah diakses dan memfasilitasi mobilisasi dana jangka 

panjang, untuk seluruh lini industri dan semua segala bisnis 

perusahaan. Tidak hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia. Tidak 

hanya sebagai institusi, tapi juga bagi individu yang memenuhi 
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kualifikasi mendapatkan pemerataan melalui pemilikan. Serta 

meningkatkan reputasi Bursa Efek Indonesia, melalui pemberian 

layanan yang berkualitas dan konsisten kepada seluruh stekeholders 

perusahaan. 

 

2. Struktur Organisasi 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia 
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3. Perusahaan Consumer Goods Industry 

       Perusahaan Consumer Goods Industry adalah bisnis yang 

melakukan produksi untuk menghasilkan barang komsumsi yang 

ditujukan untuk konsumen akhir. Dengan kata lain, perusahaan ini ialah 

produsen yang tergolong ke dalam industry manufaktur. Sektor bisnis 

consumer goods memiliki sektor tertentu salah satunya ialah subsektor 

makanan dan minuman.  

Tabel 4.1 

Daftar perusahaan Consumer Goods sub sektor makanan dan minuman 

yang menjadi sampel 

No Kode Saham Nama Perusahaan 

1 ALTO Tri Banyan Tirta Tbk 

2 BTEK Bumi Teknokultura Unggul Tbk 

3 DLTA Delta Djakarta Tbk 

4 DMND Diamond Food Indonesia Tbk 

5 GOOD Garudafood Putra Putri Jaya Tbk 

6 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

7 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 
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8 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 

9 PSGO Palma Serasih Tbk 

10 ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk 

11 
SKBM Sekar Bumi Tbk 

12 
WMUU Widodo Makmur Unggas Tbk 

  Sumber : Data Sekunder 

B. Hasil Penelitian 

Dalam rangka menganalisis data penelitian, maka terlebih dahulu 

data keuangan yang terkumpul diolah menjadi rasio-rasio keuangan 

berupa PBV, ROA, PER dan harga saham. Adapun hasil perhitungan 

pertumbuhan rasio keuangan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut 

ini : 

Tabel 4.2  

Rekapitulasi Data Penelitian Tahun 2021 perQuartal 
NO 

 

Perusahaan 

PBV ROA 

Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 

1 ALTO 2,13 2,21 1,94 -0,099 -0,324 -0,599 

2 BTEK 1,40 1,44 1,49 -0,544 -1,591 -2,755 

3 DLTA 2,87 2,73 3,10 4,246 6,834 11,111 

4 DMND 1,83 1,32 1,48 0,638 2,178 3,548 

5 GOOD 4,63 5,22 6,07 1,789 3,000 4,814 

6 ICBP 3,40 2,90 3,05 1,621 2,984 4,631 

7 INDF 1,30 1,18 1,23 1,019 2,026 14,314 



73 
 

 
 

NO 

 

Perusahaan 

PBV ROA 

Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 

8 MLBI 11,99 23,91 19,58 4,606 9,817 3,142 

9 PSGO 1,86 2,75 2,39 0,826 0,513 1,739 

10 ROTI 2,54 2,83 2,79 1,246 2,881 4,925 

11 SKBM 0,63 0,60 0,68 0,566 0,039 0,110 

12 WMUU 2,46 1,84 1,86 2,272 4,784 11,964 

Rata rata 3,09 4,08 3,80 1,52 2,76 4,75 

 

 

 

NO Perusahaan 

PER HARGA SAHAM 

Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 

1 ALTO -694,66 

-

228,08 

-

107,85 360 370 322 

2 BTEK -98,45 -34,10 -20,00 50 50 50 

3 DLTA 45,25 32,26 20,98 3840 3790 3710 

4 DMND 237,20 49,93 34,71 905 665 760 

5 GOOD 101,31 67,41 49,38 1685 1845 420 

6 ICBP 61,77 29,50 19,59 9200 8150 8350 

7 INDF 33,52 15,97 11,22 6600 6175 6350 

8 MLBI 127,45 60,60 40,11 9000 8100 7850 

9 PSGO 81,51 194,84 49,39 122 179 161 

10 ROTI 147,28 68,57 39,29 1350 1350 1330 

11 SKBM 56,59 717,15 285,83 330 310 352 

12 WMUU 65,06 22,99 14,85 200 157 166 

Rata Rata 13,65 83,09 36,46 2803,50 2595,08 2485,08 
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Sumber : Data Diolah 2021 

a. Variabel Price To Book Value (PBV) 

Variabel Price To Book Value (PBV) pada tabel 4.2 

menunjukkan bahwa PBV untuk tahun 2021 quartal 1 sampai 3 

mengalami fluktuasi.  Pertumbuhan dari quartal 1 rata-rata Price To 

Book Value  12 perusahan pada tahun 2021 sebesar 3,09,  quqrtal 

2 meningkat menjadi 4,08, namun quartal 3 kembali menurun 

menjadi 3.80.  sehingga dapat dikatakan selama tahun 2021 nilai 

Price To Book Value mengalami fluktuasi. Berdasarkan desripsi 

diatas dapat diperoleh gambaran bahwa meskipun masih terjadi 

fluktuasi Price To Book Value namun dapat di peroleh gambaran 

bahawa secara umum Price To Book Value dari kuartal satu ke 

kuartal 3 masih mengalami peningkatan pada masa pandemi covid-

19. 

b. Variabel Return On Assets (ROA) 

Variabel Return On Assets (ROA) pada tabel 4.2 menunjukkan 

bahwa Return On Assets (ROA)  pada tahun 2021 quartal 1 sampai 

3 terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan dari quartal 1 rata-

rata Return On Assets (ROA)  12 perusahan pada tahun 2021 

sebesar 1,52,  quqrtal 2 meningkat menjadi 2,76, kemudian pada 

quartal 3 semakin meningkat menjadi 4,75.  sehingga dapat 
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dikatakan selama tahun 2021 nilai Return On Assets (ROA)  

mengalami peningkatan. Berdasarkan desripsi diatas dapat 

diperoleh peroleh gambaran bahawa secara umum Return On 

Assets (ROA)  dari kuartal satu ke kuartal 3 mengalami peningkatan 

pada masa pandemi covid-19. 

c. Variabel Price Earning Ratio (PER) 

Variabel PER pada tabel lanjutan 4.2 menunjukkan bahwa Price 

Earning Ratio (PER) untuk tahun 2021 quartal 1 sampai 3 

mengalami fluktuasi.  Pertumbuhan dari quartal 1 rata-rata Price 

Earning Ratio (PER) 12 perusahan pada tahun 2021 sebesar 

13,63, quartal 2 meningkat menjadi 83,09, namun quartal 3 kembali 

menurun menjadi 36,46.  Sehingga dapat dikatakan selama tahun 

2021 nilai Price Earning Ratio (PER) mengalami fluktuasi. 

Berdasarkan desripsi di atas dapat diperoleh gambaran bahwa 

meskipun masih terjadi fluktuasi Price Earning Ratio (PER) namun 

dapat di peroleh gambaran bahawa secara umum Price Earning 

Ratio (PER) dari kuartal satu ke kuartal 3 masih mengalami 

peningkatan pada masa pandemi covid-19. 

d. Variabel Harga Saham 

Variabel Harga Saham pada tabel lanjutan 4.2 menunjukkan 

bahwa harga saham untuk tahun 2021 quartal 1 sampai 3 

mengalami penurunan.  Pertumbuhan dari quartal 1 rata-rata harga 



76 
 

 
 

harga 12 perusahan pada tahun 2021 sebesar 2803,50, quqrtal 2 

turun menjadi 2595,08, dilanjutkan pada quartal 3 kembali menurun 

menjadi 2485,08.  Berdasarkan desripsi di atas dapat diperoleh 

gambaran bahwa dikatakan selama tahun 2021 nilai harga saham 

mengalami penurunan pada masa pandemi covid-19. 

 

 

 

 

 

C. Analisis Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi Klasik 

Untuk memperoleh nilai penduga yang tidak bias dan efisien 

dari suatu persamaan regresi berganda, maka datanya harus 

memenuhi kriteria asumsi klasik sebagai berikut : 

a. Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mendeteksi apakah distribusi 

data variabel bebas dan variabel terikatnya adalah normal.  Uji 

normalitas dimaksudkan untuk melihat apakah data yang dianalisis 

memiliki nilai residual yang berada di sekitar nol (data normal) atau 
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tidak.  Pada aplikasi eviews, uji normalitas yang bisa kita lakukan 

adalah menggunakan metode jarque bera.  

Gambar 4.2 
Uji Normalitas 

 

Sumber : Data  Diolah 2021 

 

Hasil uji normalitas residual di atas adalah: nilai jarque bera 

sebesar 13.09225 dengan p value sebesar 0,0014 dimana < 0,05 

sehingga H0 ditolak atau yang berarti residual tidak berdistribusi 

normal. Terdapat perbedaan dalam satuan dan besaran variabel 

bebas maka persamaan regresi harus dibuat model Ln = Logaritma 

Natural. Hasil yang tidak normal menandakan adanya nilai PBV, 

ROA, PER dan harga saham yang terlalu tinggi namun ada pula 

yang teramat rendah. Menurut hasil penelitian Hal tersebut 

dikarenakan pada perushaan makanan dan minuman tidak 

semuanya memiliki prosek yang bagus utamanya dalam kondisi 
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pandemi, hasil tersebut dapat kita lihat pada tabel 4.2, adapun hasil 

Ln dapat di lihat pada lampiran 3. 

b. Autokorelasi  

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi maka 

dilakukan pengujian durbin-Watson Dari hasil analisis pada 

lampiran 3 diketahui bahwa nilai Durbin-Watson adalah 0.144044. 

untuk mengetahui ada tidaknya gejala auto korelasi maka nilai (4-

DW) > DU, maka dinyatakan tidak ada masalah autokorelasi, baik 

autokorelasi positif maupun negatif. Dalam penelitian ini nilai DU 

1.6511  sehingga (4 – 0.144044) > dari 1,6511. Ini berarti model ini 

tidak terdapat masalah autokorelasi.  

c. Multikolinieritas  

Multikolinieritas  merupakan keadaan dimana terdapat korelasi 

yang sangat tinggi antara variable bebas dalam persamaan regresi. 

Menurut Gujarati (1999:157) multikolinieritas memiliki arti adanya 

korelasi yang tinggi (mendekati sempurna) diantara varibel bebas. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas melihat kurelasi 

antar variabel bebas nilai korelasi ≥ 8 (lebih besar atau sama 

dengan delapan), menandakan terjadinya multikolinieritas ada 

model. (Santoso, 2003 dan Sulaiman, 2004).  

Tabel 4.3 
Uji Multikolinieritas 



79 
 

 
 

Variabel 
Korelasi 

PBV ROA PER 

PBV 1 0.10215 0.00165 

ROA 0.10215 1 0.01267 

PER 0.00165 0.01267 1 

            Sumber  : Data primer diolah (2021) Lampiran 3 

Berdasarkan Table 4.3 diketahui bahwa nilai korelasi antar 

variable bebas semuanya kurang dari 0.8, dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas. 

d. Heterokedastisitas  

Uji Heterokedastisitas akan mengakibatkan penaksiran 

koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien. Hasil penaksiran 

akan menjadi kurang dari semestinya. Heterokedastisitas 

bertentangan dengan salah satu asumsi dasar regresi linier, yaitu 

bahwa variasi residual sama untuk semua pengamatan atau 

disebut homoskedastisitas (Gujarati, 1999). Berdasarkan hasil uji , 

dimana nilai p value yang ditunjukkan dengan nilai semua diatas 

0.050 ( lampiran 3 Uji multicolinieritas). PBV dengan probabilitas 

0.3425, ROA dengan probabilias 0.6038 dan PER dengan 

probabilitas 0.8356, maka terima H0 atau yang berarti model 
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regresi bersifat homoskedastisitas atau dengan kata lain tidak ada 

masalah asumsi non heteroskedastisitas. 

D. Analisis Regresi dan Pengujian Hipotesis 

1. Analisis Regresi  

Berdasarkan model empirik yang diajukan dalam penelitian ini 

dapat dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan melalui 

pengujian koefisien regresi. Hasil pengujian pada Tabel 4.4 

merupakan pengujian hipotesis dengan melihat nilai p value, jika nilai 

p value  lebih kecil dari 0.05 maka pengaruh antara variabel signifikan. 

Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut : 

 

 

Tabel 4.4 
Uji Hipotesis 

HIP 

Variabel 

Independe

n 

Variabel 

Dependen 

Hasil Regresi 

B t hit 
p-

value 
Keterangan 

H1 X1 Y 0.038267 2.958378 0.0061 Signifikan 

H2 X2 Y 0,827564 2.110293 0.0187 Signifikan 

H3 X3 Y 0.003737 0.157546 0.8759 
Non 

Signifikan 

R Square                =  0.556959 
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Adjusted R Square  =  0.310203 

F   = 4.347109     Sig    =  0.012018 

Persamaan regresi  Y = 509.6662+ 0.038267XPBV + 0.827564XROA + 0.003737 XPER   +  € 

Sumber: data diolah 2021 Lampiran 3 

Dari keseluruhan model tiga jalur pengaruh yang dihipotesiskan, 

ada dua jalur pengaruh yang signifikan dan satu jalur tidak signifikan. 

Adapun interpretasi dari Tabel  4.4 dapat dijelaskan sebagai berikut :  

a. Pengaruh Price To Book Value (PBV) terhadap Harga Saham 

Pada persamaan ini menguji hipotesis 1 yang menyatakan 

bahwa Price To Book Value (PBV) berpengaruh positif signifikan 

terhadap harga saham pada masa pandemi covid-19. Hasil 

pengujian diperoleh koefisien regresi sebesar 0.0383 dengan nilai 

signifikansi  0,0061 < 0.050. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

hipotesis 1 diterima. Hasil Ini berarti setiap peningkatan Price To 

Book Value (PBV) akan meningkatkan harga sahan atau setiap 

peningkatan Price To Book Value (PBV) sebesar satu satuan (1%) 

akan meningkatkan harga saham sebesar 0.0383 atau 3.83% 

b. Pengaruh Return On Assets (ROA) terhadap Harga Saham 

Pada persamaan ini menguji hipotesis 2 yang menyatakan 

bahwa Return On Assets (ROA) berpengaruh positif signifikan 

terhadap harga saham pada masa pandemi covid-19. Hasil 



82 
 

 
 

pengujian diperoleh koefisien regresi sebesar 0,8276 dengan nilai 

signifikansi  0,0187 < 0.050. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

hipotesis 2 diterima, Hasil Ini berarti peningkatan Return On Assets 

(ROA)  mendorong peningkatan harga saham, setiap kenaikan 

Return On Assets (ROA)  sebesar 1% akan menaikkan harga 

saham sebesar 0.8276 atau 82.76% 

c. Pengaruh Price To Book Value (PER) terhadap Harga Saham 

Pada persamaan ini menguji hipotesis 3 yang menyatakan 

bahwa Price To Book Value (PER)  positif signifikan terhadap 

harga saham. Hasil pengujian diperoleh koefisien regresi sebesar 

0.0037 dengan nilai signifikansi  0.8759 > 0.050. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa hipotesis 3 ditolak. Hasil Ini berarti setiap 

peningkatan atau penurunan Price To Book Value (PER) tidak 

mempengaruhi harga saham pada masa pandemi covid-19.  

Uji kelayakan model dalam Eviews pada tabel 4.4 

menggunakan  pengukuran R Square. R squared merupakan 

angka yang berkisar 0 sampai 1 yang mengindikasikan besarnya 

kombinasi variabel independen secara bersama-sama 

mempengaruhi nilai variabel dependen. Semakin mendekali 1 

maka model yang dilakukan oleh regresi tersebut akan semakin 

baik.  Nilai R Square yang terdapat dalam hasil di atas sebesar 

0.5569 yang berarti model yang di bangun menggambarkan fakta 
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yang sebenarnya di tempat penelitian sebesar 55,69 % sementara 

sisanya yakni sebesar 44,31 % merupakan variabel lain yang tidak 

termasuk dalam PBV, ROA dan PER. Hal tersebut merupakan 

keterbatasan data penelitian dalam mengungkap fakta dan error 

peneliti. 

E. Pembahasan 

Pembahasan ini difokuskan pada keputusan yang dihasilkan dari 

pengujian hipotesis, sebagai upaya untuk menjawab perumusan masalah 

penelitian. Hasil analisis dari pengujian hipotesis dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Pengaruh Price to Book Value (PBV) terhadap Harga Saham 

Hasil penelitian menunjukkan Price to Book Value (PBV) 

berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Hasil ini 

menandakan semakin meningkat nilai buku perlembar saham atau 

PBV maka akan meningkatkan harga saham di pasar saham. Hal 

tersebut dikarenakan sebelum memutuskan untuk berinvestasi di 

pasar modal calon investor berupaya mengumpulkan berbagai data 

fundamental terkait kinerja perusahaan guna meminimalisir terjadinya 

risiko investasi di masa pandemi. Apabila data yang di peroleh cukup 

kuat untuk meyakinkan para calon investor untuk berinvestasi maka 
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akan meningkatkan permintaan hal tersebut secara langsung 

mempengaruhi harga saham itu sendiri.  

Rasio Price to Book Value menunjukkan berapa kali lebih mahal 

harga dari saham yang harus dibayarkan setiap investor dibandingkan 

nilai nyata atau nilai intrinsiknya. Apabila  Rasio PBV yang tinggi maka 

akan meningkatkan kepercayaan investor kepada perusahaan. 

sederhananya investor percaya untuk membayar perlembar saham 

perusahaan dengan beberapa kali lipat lebih mahal dari harga 

nyatanya. Semakin investor menpercayai perusahaan bahwa saham 

yang terdapat pada perusahaan tersebut sangat baik, hal tersebut 

yang memicu semakin meningkatnya permintaan saham. Price to 

Book Value menggambarkan nilai pasar keuangan terhadap 

manajemen dan organisasi dari perusahaan yang sedang berjalan 

(going concern). Suatu perusahaan yang berjalan baik dengan staf 

manajemen yang kuat dan organisasi yang berfungsi kurangnya sama 

dengan nilai buku aktiva fisiknya. Tingginya rasio Price to Book Value 

(PBV) suatu perusahaan menunjukkan semakin tinggi pu la 

perusahaan dinilai oleh para investor (Sawir, 2010:22) 

Salah satu cara yang umum dilakukan dalam menganalisis 

bagaimana peningkatan PBV sebuah perusahaan yakni dengan 

membandingkan PBV dari tahun ketahun. Mengacu pada cara umum 
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tersebut di mana dalam penelitian ini diperhadapkan dengan situasi 

pandemi covid 19 maka cara untuk menganalisis peningkatan PBV 

sebuah perusahaan yakni dengan membandingkan setiap quartal. 

Hasil per quartal menunjukkan bahwa rata-rata PBV per quartal 

mengalami fruktuasi di mana terjadi peningkatan pada quartal ke 2 lalu 

mengalami penurunan pada quartal ke 3, namun penurunan tersebut 

masih relative aman dikarenakan nilai quartal 3 masih lebih besar dari 

quartal pertama. Hasil statistik deskrptif menunjukkan hal serupa di 

mana rata rata harga saham pada per 3 quartal mengalami fruktuasi. 

Bebera perusahaan yang mengalami fruktuasi seperti MWUU, SKBM, 

INDF, ICBP, dan DMND, beberapa perushaan tersebut menunjukkan 

apabila PBV mengalami peningkatan maka harga saham saat 

penutupan ikut mengalami peningkatan, begitupun sebaliknya. 

Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian yang diteliti oleh (Catherine 

Kinata, 2021), (A.A Indah, 2021) Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

PBV berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh dalam penelitian ini 

maupun dalam penelitian-penelitian sebelumnya dapat disimpulkan 

bahwa rasio PBV merupakan salah satu tolak ukur fundamental yang 

dapat dijadikan rujukan dalam menganalisis pasar saham guna  

meminimumkan terjadinya risiko. Hal serupa dikuatkan oleh 
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(Jogiyanto, 2013) mengatakan bahwa bagi para investor rasio PBV 

sebuah perusahaan mutlak menjadi salah satu pertimbangan alam 

penentuan strategi investasinya. Tingkat rasio PBV yang tinggi akan 

mampu menghasilkan tingkat return yang tinggi pula bagi investor. 

Dengan memperhatikan informasi mengenai PBV tersebut diharapkan 

investor mendapat return sesuai dengan yang diharapkan, disamping 

risiko yang dihadapi.  

2. Pengaruh Return On Assets (ROA) terhadap Harga Saham 

Hasil penelitian menunjukkan Return On Assets (ROA) 

berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Hal ini 

menunjukkan semakin ROA meningkat maka akan semakin 

meningkatkan harga saham. Return On Assets (ROA) merupakan 

salah satu jenis rasio profitabilitas, di mana rasio ini menilai bagaimana 

kemampuan perusahaan berdasarkan hasil keuntungan di masa 

lampau agar dapat dimanfaatkan pada masa atau periode yang akan 

datang. Melalui rasio ROA calon investor dapat mengevaluasi apakah 

pihak manajemen perushaan  telah mendapatkan imbalan yang sesuai 

dengan asset yang dimilikinya. Apabila kemampuan manajemen 

perusahaan dalam mendapatkan laba meningkat, serta mengelola 

dengan tepat maka semakin besar pula tungkat keuntungan yang 

diperoleh pihak perusahaan begitu pun oleh parah investor.  
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Temuan lain yang bertentangan dengan peneletian yang 

dilakukan (Zulfadrizal, S. 2021), menemukan tidak terdapat pengaruh 

positif yang signifikan antara ROA dan harga saham. (Ayu  Rahayu 

Febrianti dan Afifuddin. 2021) penelitian ini dilakukan di masa 

pandemi, dan hasil yang di temukan juga menunjukkan bahwa tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan. Hal tersebut dikarenakan objek 

penelitian yang berbeda di mana pada penelitian tersebut mengambil 

objek yakni perusahaan Real Estate salah satu contonya seperti took 

ritel, pabrik, rumah, gedung, perkantoran. Saat pandemi investor 

cenderung berinvestasi kepada saham yang dinilai memiliki prospek 

yang cocok untuk masa pandemi atau yang umum digunakan saat 

pandemi, contonya saham Kimia Farma, Telekomunikasi serta Saham 

Perusahaan makanan dan minuman.  

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan(Ayesha Nadya Sumarno dan Munari. 2021), menemukan 

bahwa ROA berpengaruh terhadap harga saham. Sri Utami, Rosnani 

Libryani Sinaga, Fauzah Namira, dan Fuji Astuti (2021) (Nafis Dwi 

Kartiko dan Ismi Fathia Rachmi. 2021) kedua peneliti ini meneliti di 

masa pandemi covid 19 dan menemukan bahwa adanya pengaruh 

yang signifikan antara ROA dan harga saham. 
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Rasio Return On Assets menunjukkan kemampuan dengan 

seluruh modal yang ada didalamnya untuk menghasilkan keuntungan. 

Rasio ini mengukur tingkat pengembalian investasi perusahaan 

kepada investor dengan menggunakan asset yang dimiliki 

perusahaan. dengan kata lain perusahaan yang memiliki ROA yang 

tinggi menjadi daya tarik bagi para investor untuk berinvestasi dengan 

cara membeli saham perusahaan tersebut. Begitupun sebaliknya jika 

ROA rendah dapat mengurangi minat investor terhadap perushaan 

tersebut. Hal tersebut didukung oleh Sartono (2012:122) definisi 

Return on assest (ROA) adalah: “ rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang 

dipergunakannya. Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti 

semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap 

rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin 

rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula 

jumlah laba laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang 

tertanam dalam total asset (Hery,2016). 

 

3. Pengaruh Price Earning Rasio (PER) terhadap Harga Saham 
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Hasil penelitian menunjukkan Price Earning Rasio (PER) 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap harga saham. Hal ini 

menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan maupun penurunan 

PER tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan harga saham 

di masa pandemi covid 19. Hasil pada di lapangan menunjukkan 

bahwa terdapat beberapa saham yang nilai sahamnya cenderung 

meningkat walaupun nilai PER mengalami penurunan. Hasil tersebut 

dapat dilihat pada rekapitulasi rata-rata data penelitian per quartal, di 

mana pada quartal ke tiga PER saham perusahaan ICBP, INDF, MLBI, 

SKBM, dan WMUU mengalami  penurunan dibandingan pada quartal 

ke dua. namun di samping itu harga saham dari quartal dua ke quartal 

tiga justru mengalami peningkatan.  

Naik turunnya harga saham di masa pandemi tidak dipengaruhi 

oleh Price Earning Rasio (PER). Terdapat beberapa fakta yang dapat 

menjelaskan tidak ditemukan pengaruh antara PER dengan harga 

saham. [1] penelitian ini mengambil objek penelitian yakni perusahaan 

makanan dan minuman, seperti kita ketahui bahwa perusahaan 

makanan dan minuman merupakan perusahaan yang cenderung 

sangat dibutuhkan di masa masa krisis seperti pandemi covid 19. 

Kebijakan seperti lockdown, karantina wilayah, PSBB, menimbulkan 

kepanikan di tengah masyarakat, hal tesebut mengakibatkan 



90 
 

 
 

masyarakat berlomba lomba untuk menyetok persediaan pokok di 

rumah masing-masing.  Berangkat dari kepanikan inilah menjadikan 

para investor tertarik untuk membeli saham pada perushaan makanan 

dan minuman dikarenakan prospek ke depanya dinilai cerah. Hal 

tersebut dapat di lihat pada tingkat kebutuhan masyarakat yang tidak 

bisa lepas dari bahan pokok rumah tangga yakni makanan dan 

minuman. [2] Pola hidup masyarakat Indonesia menengah kebawa 

sangat di support oleh beberapa perusahaan yang terdapat dalam 

penelitian ini salah satu contonya ialah perushaan seperti ICBP dan 

INDF kedua perusahaan ini menghasilkan produk yang sangat dekat 

dengan masyarakat Indonesia. Produk perusahaan ini  sangat banyak 

di butuhkan di masa krisis, bencana, tak terkecuali di masa pandemi 

covid-19. Adapun produk yang di hasilkan berupa makanan cepat saji 

seperti indomie, supermie, popmie dll. [3] Bukan hanya mencakup 

masyarakat menengah ke bawah, salah satu sampel perushaan dalam 

penelitian ini juga mencakup untuk kebutuhan masyarakat menengah 

ke atas. Seperti produk yang dihasilkan dari perusahaan SKBM dan 

WMUU di mana salah satu produknya yakni bumbu-bumbu hingga 

olahan daging. Seperti kita ketahui bahwa pada awal pandemi covid 

19 hingga saat ini pemerintah terus berupaya mensosialisasikan terkait 

pentingnya imun yang kuat dalam menghadapi covid-19. Terdapat 

beberapa cara dalam meningkatkan imun yakni dengan cara, rajin 
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berolahraga, minum vitamin, mengkomsumsi makanan yang tinggi 

serat, gizi, dan tinggi protein. Produk untuk meningkatkan imun seperti 

yang dijabarkan di atas dapat ditemukan pada perusahaan makanan 

dan minuman. [4] Penelitian ini dilakukan di masa pandemi covid-19 di 

mana umumnya investor akan melirik perushaan yang dapat di 

proyeksikan memiliki pasar yang cerah, saham perusahaan 

manufaktur sub sektor makanan dan minuman merupakan saham 

yang produknya di butuhkan saat terjadi krisis maupun dalam kondisi 

ekonomi sedang stabil, hal tersebut dilakukan guna meminimalisir 

risiko yang kemungkinan terjadi. 

Penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya, 

dengan menggunakan variabel yang sama diantaranya peneliti seperti  

(Niki Nony Mutiarani, Riana R Dewi, dan Suhendro 2019), (A.A Indah 

Cintya Dewi Darma Danti dan Ni Ketut Muliati, 2021), (Muhammad 

Fahrozi dan Mulyadi Rodi Muin, 2021). Peneliti terdahulu juga 

menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antar Price Earning 

Rasio (PER) terhadap harga saham. Secara sederhana hasil 

penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa rasio PBV dan ROA dapat 

jadikan sebagai alat analisis dalam memilih saham yang akan di beli 

saat pandemi covid-19. Hal tersebut dikarenankan terdapat perngaruh 

yang signifikan yang telah di buktikan dalam penelitian ini dan 
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didukukng pula dengan beberapa penelitian terdahulu.  Namun PER 

tidak menjadi rujukan untuk mengambil keputusan dalam pembelian 

saham saat pandemi covid-19 

Covid-19 telah memasuki fase New Normal yang artinya 

perubahan perilaku di mana tetap melakukan aktivitas normal dengan 

tetap memenuhi protokol kesehatan. Perekonomian masyarakat 

beransur membaik setelah tidak diberlakukanya peraturan-peraturan 

yang kontra terhadap pelaku ekonom. Hal demikian pun berdampak 

terhadap perdagangan pada Bursa Efek Indonesia di mana banyak 

saham yang awalnya turun mengalami peningkatan kembali. New 

Normal menjadi instumen kepada para investor untuk semakin 

meningkatkan volume investasinya pada pasar saham dan rasio 

seperti PBV dan ROA dapat menjadi instrumen tambahan dalam 

pengambilan keputusan investasi. 

F.    Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi peneliti berikutnya agar 

mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik. Keterbatasan tersebut 

meliputi : 

1. Ruang lingkup yang di gunakan dalam penelitian hanya mencakup 

pada 12 perusahaan yang ruang lingkupnya tidak terlalu luas sehingga 



93 
 

 
 

hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan pada populasi yang lebih 

luas. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen yang 

mempengaruhi variabel dependen (Harga saham) yaitu Price to Book 

Value, Return On Assets, Price Earning Ratio. Selain ketiga variabel 

tersebut masih terdapat beberapa variabel independen yang dapat 

menjelaskan kemungkinan memiliki pengaruh terhadap variabel 

dependen. 

3. Berdasarkan hasil analisis data terlihat adanya pelanggaran salah satu 

uji asumsi klasik, yakni asumsi normalitas sehingga hasil penelitian ini 

tidak dapat menjadi acuan utama untuk memprediksi namun masih 

dapat di percaya atau andalkan untuk menetahui pengaruh antar 

variable yang ditelti 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Price To Book 

Value (PBV), Return On Assets (ROA), dan Price Earning Rasio (PER) 

terhadap harga saham pada masa pandemi covid-19. Berdasarkan hasil uji 

dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap ke-tiga hipotesis yang 

telah diuji menggunakan analisis Eviews, diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut : 

4. Price To Book Value (PBV) berpengaruh positif signifikan terhadap 

harga saham di masa pandemi covid-19, hal ini menunjukkan semakin 

tinggi Price To Book Value (PBV) dari sebuah perusahaan maka nilai 

atau harga saham dari perusahaan tersebut akan meningkat. 

5. Return On Assets (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap harga 

saham di masa pandemic covid-19, hal ini menunjukkan semakin 

tinggi Return On Assets (ROA),  dari sebuah perusahaan maka nilai 

atau harga saham dari perusahaan tersebut akan meningkat. 

6. Price Earning Rasio (PER) tidak berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap harga saham di masa pandemic covid-19. Hal ini 

menunjukkan tinggi rendahnya PER tidak mengakibatkan harga 

saham semakin meningkat. 
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B. Saran 

Bedasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis 

bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat 

bagi perusahaan, investor maupun bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Bagi Pihak Perusahaan, seperti yang telah dijelaskan dalam hasil 

penelitian bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara PBV dan 

ROA terhadap harga saham, maka diharapkan kepada pemilik 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia agar 

memperhatikan dan update secara berkala terkait instrument yang 

menunjang harga saham.  

2. Bagi investor ataupun calon investor apabila hendak melakukan 

investasi agar kiranya dapat menganalisis terlebih dahulu secara 

fundamental. Analisis fundamental salah satunya ialah memperhatikan 

laporan keuangan khususnya terkait PBV, dan ROA. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya direkomendasikan untuk meneliti kembali 

terkait PER pada objek penelitian yang lain, atau dengan objek yang 

sama namun periode lebih panjang, ruang lingkup lebih di perluas, 

memperhatikan variabel-variabel independen yang mempengaruhi 

harga saham seperti : fruktuasi kurs rupiah, tingkat bunga, EPS, atau 

DER.
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LAMPIRAN 

Lampiran 1  

Data 12 Perusahan berdasarkan kuartal 

NO Perusahaan 
PBV ROA PER HARGA SAHAM 

Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 

1 ALTO 2,13 2,21 1,94 -0,099 -0,324 -0,599 -694,66 -228,08 -107,85 360 370 322 

2 BTEK 1,40 1,44 1,49 -0,544 -1,591 -2,755 -98,45 -34,10 -20,00 50 50 50 

3 DLTA 2,87 2,73 3,10 4,246 6,834 11,111 45,25 32,26 20,98 3840 3790 3710 

4 DMND 1,83 1,32 1,48 0,638 2,178 3,548 237,20 49,93 34,71 905 665 760 

5 GOOD 4,63 5,22 6,07 1,789 3,000 4,814 101,31 67,41 49,38 1685 1845 420 

6 ICBP 3,40 2,90 3,05 1,621 2,984 4,631 61,77 29,50 19,59 9200 8150 8350 

7 INDF 1,30 1,18 1,23 1,019 2,026 14,314 33,52 15,97 11,22 6600 6175 6350 

8 MLBI 11,99 23,91 19,58 4,606 9,817 3,142 127,45 60,60 40,11 9000 8100 7850 

9 PSGO 1,86 2,75 2,39 0,826 0,513 1,739 81,51 194,84 49,39 122 179 161 

10 ROTI 2,54 2,83 2,79 1,246 2,881 4,925 147,28 68,57 39,29 1350 1350 1330 

11 SKBM 0,63 0,60 0,68 0,566 0,039 0,110 56,59 717,15 285,83 330 310 352 

12 WMUU 2,46 1,84 1,86 2,272 4,784 11,964 65,06 22,99 14,85 200 157 166 
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Lampiran 2 

Rekapitulasi Data Penelitian Tahun 2021 perQuartal 
NO 

 

Perusahaan 

PBV ROA 

Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 

1 ALTO 2,13 2,21 1,94 -0,099 -0,324 -0,599 

2 BTEK 1,40 1,44 1,49 -0,544 -1,591 -2,755 

3 DLTA 2,87 2,73 3,10 4,246 6,834 11,111 

4 DMND 1,83 1,32 1,48 0,638 2,178 3,548 

5 GOOD 4,63 5,22 6,07 1,789 3,000 4,814 

6 ICBP 3,40 2,90 3,05 1,621 2,984 4,631 

7 INDF 1,30 1,18 1,23 1,019 2,026 14,314 

8 MLBI 11,99 23,91 19,58 4,606 9,817 3,142 

9 PSGO 1,86 2,75 2,39 0,826 0,513 1,739 

10 ROTI 2,54 2,83 2,79 1,246 2,881 4,925 

11 SKBM 0,63 0,60 0,68 0,566 0,039 0,110 

12 WMUU 2,46 1,84 1,86 2,272 4,784 11,964 

Rata rata 3,09 4,08 3,80 1,52 2,76 4,75 

 

NO Perusahaan 

PER HARGA SAHAM 

Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 

1 ALTO -694,66 

-

228,08 

-

107,85 360 370 322 

2 BTEK -98,45 -34,10 -20,00 50 50 50 

3 DLTA 45,25 32,26 20,98 3840 3790 3710 

4 DMND 237,20 49,93 34,71 905 665 760 

5 GOOD 101,31 67,41 49,38 1685 1845 420 

6 ICBP 61,77 29,50 19,59 9200 8150 8350 
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NO Perusahaan 

PER HARGA SAHAM 

Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 

7 INDF 33,52 15,97 11,22 6600 6175 6350 

8 MLBI 127,45 60,60 40,11 9000 8100 7850 

9 PSGO 81,51 194,84 49,39 122 179 161 

10 ROTI 147,28 68,57 39,29 1350 1350 1330 

11 SKBM 56,59 717,15 285,83 330 310 352 

12 WMUU 65,06 22,99 14,85 200 157 166 

Rata Rata 13,65 83,09 36,46 2803,50 2595,08 2485,08 

Lampiran 3 

Hasil Analisis Regresi dan Uji Asumsi Klasik 

Hasil Analisis Regrsi 

Dependent Variable: HSAM  
Method: Panel Least Squares  
Date: 01/04/22   Time: 12:33  
Sample: 2021Q1 2021Q3  
Periods included: 3   
Cross-sections included: 12  
Total panel observations: 36 
     
     

Variable 
Coefficien
t Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 509.6662 699.3303 0.728792 0.4720 
PBV 0.038267 0.012935 2.958378 0.0061 
ROA 0.827564 0.392156 2.110293 0.0187 
PER 0.003737 0.023722 0.157546 0.8759 
     
     R-squared 0.556959     Mean dependent var 2372.848 
Adjusted R-
squared 0.310203     S.D. dependent var 3013.563 
S.E. of regression 2629.160     Akaike info criterion 18.69993 
Sum squared resid 2.00E+08     Schwarz criterion 18.88132 

Log likelihood 304.5488 
    Hannan-Quinn 
criter. 18.76096 

F-statistic 4.347109     Durbin-Watson stat 0.144044 
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Prob(F-statistic) 0.012018    
     
      

 

 

  
   
Hasil Logaritma Natural Sebelum Uji Normalitas 

Dependent Variable: HSAM  

Method: Panel Least Squares  

Date: 01/30/22   Time: 17:44  

Sample: 2021Q1 2021Q3  

Periods included: 3   

Cross-sections included: 12  

Total panel (balanced) observations: 36 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 6.989822 2.569585 2.720214 0.0105 

PBV 0.875696 0.486644 1.799457 0.0814 

ROA 0.103775 0.525117 0.197622 0.8446 

PER -0.245831 0.621323 -0.395657 0.6950 

     
     R-squared 0.272961     Mean dependent var 6.805833 

Adjusted R-squared 0.204801     S.D. dependent var 1.676490 

S.E. of regression 1.494992     Akaike info criterion 3.746558 

Sum squared resid 71.52007     Schwarz criterion 3.922505 

Log likelihood -63.43805     Hannan-Quinn criter. 3.807969 

F-statistic 4.004710     Durbin-Watson stat 0.132276 

Prob(F-statistic) 0.015785    
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Uji Asumsi Klasik 

Multikolinieritas 

Correlation 

 PBV ROA PER 

PBV 1 0.10215 0.00165 

ROA 0.10215 1 0.01267 

PER 0.00165 0.01267 1 

Heterokedastisitas 

Dependent Variable: RESABS  

Method: Panel Least Squares  

Date: 01/04/22   Time: 14:51  

Sample: 2021Q1 2021Q3  

Periods included: 3   

Cross-sections included: 12  

Total panel observations: 36 

     
     

Variable 

Coefficien

t Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 2059.068 389.4129 5.287622 0.0000 

PBV 0.026703 0.027203 0.981620 0.3425 

ROA -36.86123 70.24871 -0.524725 0.6038 

PER 0.002766 0.013209 0.209427 0.8356 

     
     R-squared 0.322568     Mean dependent var 2798.332 
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Adjusted R-

squared 0.252489     S.D. dependent var 1693.309 

S.E. of regression 1464.013     Akaike info criterion 17.52896 

Sum squared resid 62156718     Schwarz criterion 17.71036 

Log likelihood 285.2279 

    Hannan-Quinn 

criter. 17.59000 

F-statistic 4.602911     Durbin-Watson stat 0.082468 

Prob(F-statistic) 0.009396    

     
     Uji Normalitas 
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