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ABSTRAK 

 

Moh. Ulul Azmi: Pengaruh Net Profit Margin (NPM) dan Dividend Payout 

Ratio (DPR) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan yang 

Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) (Studi di PT.United 

Tractors Tbk. Periode 2011-2016) 

 

Investasi saham di pasar modal merupakan salah satu alternatif investasi 

yang diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi investor berupa capital gain 

dan dividen. Kegiatan bisnis yang dilakukan oleh PT. United Tractors Tbk. 

memiliki tujuan, diantaranya memaksimalkan keuntungan Net Profit Margin 

(NPM). Harga Saham yang tinggi merupakan salah satu indikator keberhasilan 

perusahaan meningkatkan Net Profit Margin (NPM) sehingga perusahaan mampu 

memberikan Dividend Payout Ratio (DPR) kepada pemilik saham. Net Profit 

Margin (NPM) merupakan rasio untuk mengukur tingkat laba bersih dan Dividend 

Payout Ratio (DPR) merupakan rasio mengukur tingkat pembayaran dividen. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh Net Profit 

Margin (NPM) secara parsial terhadap Harga Saham; 2) Pengaruh Dividend 

Payout Ratio (DPR) secara parsial terhadap Harga Saham; 3) Pengaruh Net Profit 

Margin (NPM) dan Dividend Payout Ratio (DPR) secara simultan terhadap Harga 

Saham pada PT. United Tractors Tbk. Periode 2011-2016. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

melalui pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian init analisis deskriptif, analisis uji asumsi klasik dan analisis kuantitatif 

yang meliputi analisis regresi linier sederhana, analisis regresi linier berganda, 

analisis korelasi sederhana, analisis korelasi berganda, analisis koefisien 

determinasi sederhana, analisis koefisien determinasi berganda, analisis uji 

hipotesis uji t dan uji f. Pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS for windows 

version 25. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari 

Laporan Tahunan PT. United Tractors Tbk. di website www.unitedtractors.com 

Berdasarkan hasil penelitian. Peneliti memperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 1) Hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa thitung sebesar 1,651 dan ttabel 

2,776 karena thitung < ttabel maka H0 diterima dan Ha ditolak yang artinya secara 

parsial Net Profit Margin (NPM) positif dan berpengaruh tidak signifikan 

terhadap Harga Saham pada PT. United Tractors Tbk. 2) Dividend Payout Ratio 

(DPR) terbukti negatif dan berpengaruh tidak signifikan terhadap Harga Saham 

pada PT. United Tractors Tbk. dibuktikan dengan nilai thitung sebesar -1,745 dan 

ttabel sebesar 2,776 maka H0 diterima dan Ha ditolak. 3) sedangkan secara simultan, 

hasil uji signifikansi atau uji F, diperoleh Fhitung sebesar 1,232 dan Ftabel sebesar 

9,55 dengan nilai signifikansi sebesar 0,407 maka, H0 diterima dan Ha ditolak 

yang artinya secara simultan Net Profit Margin (NPM) dan Dividend Payout 

Ratio (DPR) positif dan berpengaruh tidak signifikan terhadap Harga Saham pada 

PT. United Tractors Tbk. periode 2011-2016. 

  

Kata Kunci: Net Profit Margin (NPM), Dividend Payout Ratio (DPR), dan Harga 

Saham. 


