
 

 

ABSTRAK 

 

Ruslan : Pengaruh Return On Assets (ROA) dan Net Profit Margin (NPM) terhadap 

Harga Saham di PT. Astra Agro Lestari Tbk yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Indeks (JII) 

 

 Harga saham adalah indikator kekuatan perusahaan secara keseluruhan, jika 

harga saham perusahaan terus meningkat maka menunjukkan kinerja perusahaan 

yang baik. Return on Assets (ROA) adalah perbandingan antara laba bersih setelah 

pajak dengan aktiva untuk mengukur tingkat pengambilan investasi total. ROA ini 

berperan sebagai indikator efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk 

memperoleh data. Net Profit Margin (NPM) adalah perbandingan antara laba bersih 

dengan penjualan. NPM ini menunjukkan berapa besar persentase laba bersih yang 

diperoleh dari setiap penjualan. Kedua rasio inilah yang nantinya berpengaruh 

terhadap harga saham suatu perusahaan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

Return On Assets (ROA) terhadap harga saham secara parsial, seberapa besar 
pengaruh Net Profit Margin (NPM) terhadap harga saham secara parsial, seberapa 
besar pengaruh Return On Assets (ROA) dan Net Profit Margin (NPM) terhadap 
harga saham secara simultan pada PT. Astra Agro Lestari Tbk. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif.Sumber data yang digunakan berupa angka yang diperoleh dari 
laporan keuangan PT. Astra Agro Lestari Tbk yang telah dipublikasi. Teknik 
penelitian yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dan berganda, analisis 
korelasi parsial dan simultan, analisis koefisien determinasi, uji t dan uji f. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Return On Assets (ROA) 

terhadap harga saham secara parsial sebesar 37,1% dan sisanya sebesar 62,9% 

dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Pengaruh Net Profit Margin (NPM) 

terhadap harga saham secara parsial sebesar 34,3% dan sisanya sebesar 65,7% 

dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Pengaruh Return On Assets (ROA) dan Net 

Profit Margin (NPM) terhadap harga saham secara simultan sebesar 37,1% dan 

sisanya sebesar 62,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 
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