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ABSTRAK 

Samsuriyadi :Pengaruh Net Profit Margin (NPM) Dan Bebt To Equity 

Ratio (DER) Terhadap Return Saham Pada PT. Semen 

Indonesia (Persero) Tbk Periode 2007-2016 yang telah 

listing di Jakatra Islamic Indeks (JII) 

 

Pasar modal syariah semakin berkembang, baik dari segi produknya 

maupun peminatnya. Keberhasilan maupun kegagalan penerapan prinsip syariah 

dalam bersaham menjadi salah satu hal yang menarik untuk diteliti. Dengan tidak 

menyalurkan dana kepada unsur-unsur yang haram, sejauh mana perusahaan 

mampu mempertahankan kinerja dalam memproduktifkan dananya. Dalam 

penelitian ini menjadikan PT Semen Indonesia sebagai objek penelitian. PT 

Semen Indonesia selalu terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII) dari tahun 

2007 hingga saat ini. Seiring perkembangan Net Profit Margin (NPM) yang 

berpengaruh pada pendapatan perusahaan yang kemudian akan berpengaruh 

terhadap laba perusahaan. Debt to Equity Ratio (DER) yang bepengaruh terhadap 

beban perusahaan. Kedua faktor eksternal dan internal tersebut secara teori akan 

berpengaruh terhadap Return saham.  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) menganalisa pengaruh 

Net Profit Margin (NPM) terhadap Return Saham pada PT Semen Indonesia 

secara parsial, (2) menganalisa pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap 

Return Saham pada PT Semen Indonesia secara parsial, (3) menganalisa pengaruh 

Net Profit Margin (NPM) dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return Saham 

pada PT Semen Indonesia secara simultan. 

Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif verifikatif dengan 

pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari 

laporan tahunan 2007 – 2016. Tehnik pengumpulan data yaitu kepustakaan, 

browsing dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif, 

analisis regresi (sederhana, berganda), analisis korelasi, analisis determinasi, 

analisis uji hipotesis (uji t dan uji f). Adapun pengolahan data menggunakan SPSS 

for windows versi 16.0 dan microsoft excel 2010 sebagai penunjang pengolahan 

data awal.   

Hasil penelitian menunjukan secara parsial nilai koefisien determinasi (R 

square) pengaruh Net Profit Margin (NPM) terhadap Return Saham adalah 0,375 

atau 37.5% dan pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return Saham 

adalah 0,81 atau 8,1% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian 

secara simultan nilai koefisien determinasi (R square) pengaruh Net Profit Margin 

(NPM) dan Debt to Equity Ratio (DER) 0,407 atau 40.7% berpengaruh terhadap 

Return Saham, sedangkan sisanya 59,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil akhir 

diketahui bahwa Fhitung 2.401 dengan tingkat signifikan 0,161%. Artinya, Net 

Profit Margin (NPM) dan Debt to Equity Ratio (DER) memiliki pengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap Return Saham. 
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