
 

 

ABSTRAK 

 

Ai Nur Syopiah: “Pengaruh Return On Assets (ROA) dan Net Profit 

Margin (NPM) Terhadap Return Saham (Studi Pada PT. Semen Indonesia 

(Persero) Tbk. Periode 2009-2016)” 

Maraknya kegiatan penjualan saham perusahaan di Pasar Modal sebagai 

alternatif untuk memperoleh dana menjadikan perusahaan berlomba-lomba untuk 

menunjukkan kinerja keuangan yang baik kepada para investor. Sehingga kinerja 

keuangan perusahaan dapat menjadi tolak ukur para investor dalam mengambil 

keputusan investasi yang akan dilakukan dalam rangka untuk memperoleh return. 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh positif Return On Assets (ROA) dan Net Profit Margin (NPM) terhadap 

return saham baik secara parsial maupun secara simultan pada PT. Semen 

Indonesia (Persero) Tbk. Periode 2009-2016. 

Rasio Return On Assets (ROA) digunakan untuk mengukur efektivitas 

perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang 

dimilikinya. Semakin tinggi rasio Return On Assets (ROA), maka semakin baik 

keadaan suatu perusahaan. Rasio Net Profit Margin (NPM) digunakan untuk 

mengukur tingkat kembalian keuntungan bersih terhadap penjualan bersihnya. 

Begitupun dengan rasio Net Profit Margin, semakin tinggi rasio ini maka akan 

semakin baik operasi suatu perusahaan. Return saham merupakan keuntungan yang 

dinikmati investor atas investasi saham yang dilakukannya. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dan 

verifikatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang menggunakan data 

time series dan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Metode analisis 

yang digunakan yaitu uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji 

pengaruh parsial (t-test), uji pengaruh simultan (F-test), uji signifikansi, dan uji 

koefisien determinasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Return On Assets 

(ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai t hitung ≥ t tabel yaitu 2,364 ≥ 1,699 dengan tingkat 

siginifikansi 0,025 ≤ 0,05. Sedangkan Net Profit Margin (NPM) tidak berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap return saham. Hal ini dibuktikan dengan nilai 

t hitung ≤ t tabel yaitu -1,016 ≤ 1,699 dengan tingkat signifikansi 0,318 ≥ 0,05. 

Secara simultan, Return On Assets (ROA) dan Net Profit Margin (NPM) 

berpengaruh dan signifikan terhadap return saham dengan nilai R2 sebesar 0,259. 
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