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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Inflasi di Indonesia Tahun 2006-2010 

Tingkat inflasi mencerminkan kenaikan harga barang-barang secara 

umum. Inflasi dipengaruhi oleh banyak faktor yang secara garis besarnya dibagi 

menjadi dua yakni tekanan inflasi yang berasal dari sisi permintaan dan sisi 

penawaran. Berikut kondisi inflasi Indonesia selama periode, yaitu tahun 2006-

2010 : 

Tabel 4.1 

Inflasi di Indonesia Tahun 2006-2010 

Sumber : www.bi.go.id (data diolah, 2012) 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2006 dan 

2007 inflasi berada pada 6,60% dan 6,59%. Tingkat inflasi relatif stabil tidak 

terlepas dari ketersediaan pasokan makanan yang cukup, serta minimalnya 

kebijakan pemerintah dalam menaikan harga-harga barang yang dikendalikan 

pemerintah. 

Tahun 2008 inflasi menjadi 11,06%, meningkatnya harga minyak dunia 

yang akhirnya memaksa pemerintah untuk menaikkan harga BBM (Bahan Bakar 

Minyak) pada bulan Mei 2008 memberikan kontribusi signifikan terhadap tingkat 

inflasi. Meningkatnya harga komoditas pangan dunia (seperti kedelai, jagung, dan 

terigu), sejak akhir 2007 yang meningkatkan harga pokok produksi perusahaan 

2006 2007 2008 2009 2010 

6,60% 6,59% 11,06% 2,78% 6,96% 

http://www.bi.go.id/
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juga memberikan kontribusi angka inflasi sangat besar. Hal-hal lain seperti 

kelangkaan sumber energi baik gas maupun minyak di berbagai daerah maupun 

kekurangan supply listrik yang mengharuskan terjadinya pemadaman secara 

bergilir juga berperan meningkatkan inflasi karena mendorong pembengkakkan 

biaya produksi. 

Tahun 2009 tingkat inflasi cukup rendah, yaitu sebesar 2,78% disebabkan 

tidak ada faktor yang mendorong inflasi melonjaknaik khususnya dari bahan 

makanan. Harga bahan makanan relatif stabil karena kecukupan supply dalam 

negeri, termasuk juga stabilnya harga komoditas pangan dunia. Dampak dari 

krisis global berpengaruh pada demand yang mengalami penurunan dibandingkan 

sebelumnya, sehingga berpengaruh kepada harga komoditas yang ada di pasar 

internasional dan merambah ke pasar Indonesia. Pemerintah juga tidak membuat 

kebijakan yang menyebabkan pricing shock seperti menaikkan Tarif Dasar Listrik 

(TDL) atau Bahan Bakar Minyak (BBM) disepanjang tahun 2009, sehingga angka 

ini merupakan dampak dari keseluruhan internal dan eksternal. 

Tahun 2010 tingkat inflasi kembali sebesar 6,96%. Tekanan inflasi dari 

sisi fundamental dapat berasal dari faktor eksternal, interaksi antara sisi 

penawaran dan permintaan agregat, serta ekspektasi inflasi masyarakat. Tekanan 

inflasi dari faktor non fundamental berasal dari bahan makanan yang harganya 

sangat berfluktuatif maupun dari kebijakan pemerintah di bidang harga. Bahan 

makanan termasuk diantaranya beras, cabai, dan hasil pertanian lainnya. 

Sementara itu, kebijakan pemerintah di bidang harga termasuk diantaranya Bahan 

Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL). Perkembangan lainnya 
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seperti meningkatnya tekanan inflasi global yang berdampak pada inflasi 

domestik. 

Gambar 4.1 

 Inflasi di Indonesia Tahun 2006-2010 

 

Sumber : data diolah 

Berdasarkan gambar 4.1 dapat dilihat bahwa inflasi selama periode tahun 

2006-2010 secara umum berfluktuasi, tetapi terkendali. Lonjakan dan fluktuasi 

harga komoditas dunia yang berimbas pada kenaikan BBM dalam negeri telah 

menyebabkan inflasi meningkat cukup besar. Inflasi tertinggi di Indonesia  yaitu 

pada tahun 2008 sebesar 11,06%. Lonjakan inflasi ini, terutama dipicu oleh krisis 

global yang berdampak kepada perekonomian Indonesia yang menyebabkan 

naiknya kembali harga barang-barang komoditi dalam negeri dan tingginya harga 

minyak di pasar dunia yang menyebabkan beban subsidi BBM dalam negeri yang 

disediakan dalam APBN 2008 tidak mencukupi, sehingga dikhawatirkan akan 

mengganggu kesinambungan fiskal pemerintah. 
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Adapun nilai inflasi terendah pada tahun 2009 yaitu sebesar 2,78%. 

Penurunan nilai inflasi hingga mencapai nilai terendah pada tahun 2009 ini, 

menunjukan bahwa Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral telah berhasil 

menekan laju inflasi melalui kebijakan moneternya, serta faktor melemahnya nilai 

mata uang Dollar AS. 

Pada tahun 2009 ini, pergerakan inflasi berbalik menurun seiring dengan 

berkurangnya tekanan inflasi sebagai dampak dari penurunan harga BBM dalam 

negeri dan cukup terjaganya pasokan bahan pangan pokok domestik, serta 

membaiknya ekspektasi inflasi dari para pelaku ekonomi. 

 

4.2 Gambaran Profitabilitas dan Perkembangan Harga Saham 

Perusahaan Pada Industri Food and Beverage yang Terdaftar di BEI 

periode 2006-2010 

Data yang digunakan dan dianalisis dalam penelitian ini berupa data 

sekunder, karena merupakan data yang dikumpulkan oleh perusahaan dan telah 

mengalami pengolahan dalam bentuk laporan keuangan, untuk memperoleh 

gambaran tentang perusahaan, diperlukan adanya analisis terhadap data keuangan 

perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan tersebut tercermin di dalam 

laporan keuangan, dimana laporan ini sangat penting artinya bagi pihak 

manajemen dan investor. Bagi manajemen perusahaan, analisis laporan keuangan 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan keuangan perusahaan 

dan apa yang menjadi kelemahan bagi perusahaan. Sehingga manajemen 

perusahaan mampu membuat rencana yang lebih baik untuk masa yang akan 
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datang. Sedangkan bagi investor, analisis laporan keuangan dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Karena dari 

analisis tersebut dapat diketahui sejauh mana kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajibannya dan menguntungkan investor. 

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis pengaruh profitabilitas dengan 

menggunakan indikator Return On Asset (ROA) terhadap perkembangan saham 

perusahaan pada sektor food and beverage yang terdaftar di BEI selama 5 tahun 

yaitu periode 2006-2010. Untuk menilai bagaimana suatu kondisi keuangan 

perusahaan tersebut baik atau tidak, dapat dilihat dari analisis rasio keuangan. 

Analisis rasio keuangan biasa digunakan untuk melihat kinerja keuangan 

perusahaan, dimana peneliti menggunakan rasio profitabilitas dengan indikator 

Return On Asset (ROA) sebagai alat ukur ukurnya. Sedangkan untuk mengetahui 

perkembangan harga saham perusahaan pada sektor food and beverage yang 

terdaftar di BEI, penulis menggnakan closing price akhir tahun. 

 

4.2.1 Gambaran Profitabilitas Perusahaan Pada Industri Food and 

Beverage yang Terdaftar di BEI Periode 2006-2010 

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu indikator untuk mengukur 

tingkat profitabilitas. Return on Asset Ratio adalah perbandingan antara laba 

bersih dengan total aktiva suatu perusahaan. Besarnya nilai Return On Asset 

(ROA) dapat dihitung sebagai berikut : 

 

 

 

ROA =   
𝑬𝑨𝑻

𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑨𝑺𝑺𝑬𝑻
 x 100% 
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Dimana : 

EAT  = Laba perusahaan setelah pajak 

Total Asset = Semua aktiva yang dipergunakan dalam kegiatan operasi 

perusahaan 

Data penelitian berupa Return On Asset (ROA) yang diperoleh dari 

laporan keuangan dalam bentuk perhitungan rasio keuangan masing-masing 

perusahaan. Adapun data Return On Asset (ROA) dari masing-masing perusahaan 

food and beverage tersebut periode 2006-2010 disajikan dalam tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 4.2 

Return On Asset (ROA) Perusahaan Pada Industri 

Food And Beverage Periode 2006-2010 

(Dalam %) 

No. 
Kode 

Perusahaan 

Return On Asset (ROA) 

2006 2007 2008 2009 2010 

1 CEKA 6.92 5.89 6.97 12.33 4.74 

2 DAVO 9.23 7.73 -12.64 -32.95 -1.47 

3 DLTA 10.52 11.25 16.86 23.41 27.23 

4 INDF 7.60 6.99 6.57 10.06 11.49 

5 MYOR 9.12 11.08 9.38 15.52 14.97 

6 MLBI 18.19 21.09 33.35 47.56 52.25 

7 PSDN 8.17 3.19 14.65 16.56 9.46 

8 SKLT 5.01 1.13 3.67 6.33 3.10 

9 STTP 4.49 4.49 0.59 7.26 6.94 

10 AISA 0.33 3.66 5.21 3.89 4.86 

11 ULTJ 2.07 2.97 15.44 5.67 10.11 

Jumlah 81.65 79.47 100.05 115.64 143.68 

Rata-rata 7.42 7.22 9.10 10.51 13.06 

Max 18.19 21.09 33.35 47.56 52.25 

Min 0.33 1.13 -12.64 -32.95 -1.47 

Sumber : data diolah kembali 
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Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata Return On 

Asset (ROA) pada tahun 2006 sebesar 7,42%. Perusahaan yang memiliki Return 

On Asset (ROA) tertinggi adalah PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk yaitu 

sebesar 18,19%, hal ini menunjukan bahwa setiap Rp 1 penggunaan total asset 

menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp 0,742 yang tersedia bagi pemegang 

saham preferent dan saham biasa. Hal ini menunjukan bahwa PT. Multi Bintang 

Indonesia, Tbk memiliki kinerja yang baik jika dilihat dari nilai ROA tertinggi 

dari perusahaan-perusahaan pada industri sejenis. Apabila dibandingkan dengan 

tahun 2005, maka terjadi kenaikan ROA dari pada tahun 2005 15,12% menjadi 

18,19% tahun 2006. Kenaikan ini disebabkan EAT perusahaan turun, dimana pada 

tahun 2005 jumlah EAT sebesar Rp 87.014.000.000 menjadi Rp 73.581.000.000 

pada tahun 2006. Menurunnya EAT perusahaan sejalan dengan menurunnya 

pendapatan usaha pada tahun 2006. Sedangkan total asset perusahaan mengalami 

kenaikan dari Rp 575.385.000.000 pada tahun 2005 menjadi Rp 610.437.000.000 

tahun 2006 atau meningkat sebesar. Adapun nilai ROA terendah pada tahun 2006 

adalah PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk yaitu sebesar 0.33%. Nilai Return 

On Asset (ROA) yang positif menunjukan bahwa kemampuan perusahaan dalam 

mengelola total asset yang digunakan untuk menghasilkan laba bersih tergolong 

tinggi. Kenaikan laba ini berpengaruh terhadap pengembalian investasi 

perusahaan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2005, maka terjadi penurunan 

ROA dari pada tahun 2005 sebesar menjadi 0,33% tahun 2006. Penurunan ini 

disebabkan EAT perusahaan meningkat, dimana pada tahun 2005 jumlah EAT 

sebesar Rp menjadi Rp 13.000.000.000 pada tahun 2006. Kenaikan EAT 
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perusahaan sejalan dengan meningkatnya pendapatan usaha pada tahun 2006. Dan 

total asset perusahaan pun mengalami kenaikan dari Rp pada tahun 2005 menjadi 

Rp 363.933.000.000 tahun 2006, sehingga penurunan ROA ini disebabkan oleh 

rendahnya perputaran aset perusahaan. 

Pada tahun 2007 rata-rata Return On Asset (ROA) sebesar 7.22%. 

Apabila dibandingkan dengan tahun 2006 rata-rata Return On Asset (ROA) 

mengalami penurunan dari 7,42% menjadi 7,22% atau menurun sebesar 0.20%. 

Perusahaan yang memiliki Return On Asset (ROA) tertinggi adalah PT. Multi 

Bintang Indonesia, Tbk yaitu sebesar 21.09%, hal ini menunjukan bahwa setiap 

Rp 1 penggunaan total asset menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp 0,722 

yang tersedia bagi pemegang saham preferent dan saham biasa. Hal ini 

menunjukan bahwa PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk memiliki kinerja yang 

baik jika dilihat dari nilai ROA tertinggi dari perusahaan-perusahaan pada industri 

sejenis. Apabila dibandingkan dengan tahun 2006, maka terjadi kenaikan ROA 

dari pada tahun 2006 18,19% menjadi 21,09% tahun 2007. Kenaikan ini 

disebabkan EAT perusahaan, dimana pada tahun 2006 jumlah EAT sebesar Rp 

73.581.000.000 menjadi Rp 84.385.000.000 pada tahun 2007. Kenaikan EAT 

perusahaan sejalan dengan meningkatnya pendapatan usaha pada tahun 2007. 

Total asset perusahaan pun mengalami kenaikan dari Rp 610.437.000.000 pada 

tahun 2006 menjadi Rp 621.835.000.000 tahun 2007. Adapun nilai ROA terendah 

pada tahun 2007 adalah PT.Sekar Laut, Tbk. yaitu sebesar 1.13%. Nilai Return 

On Asset (ROA) yang positif menunjukan bahwa kemampuan perusahaan dalam 

mengelola total asset yang digunakan untuk menghasilkan laba bersih tergolong 
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tinggi. Perubahan laba ini berpengaruh terhadap pengembalian investasi 

perusahaan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2006, maka terjadi penurunan 

ROA dari pada tahun 2006 sebesar 5,01% menjadi 1,13% tahun 2007. Penurunan 

ini disebabkan EAT perusahaan meningkat, dimana pada tahun 2006 jumlah EAT 

sebesar Rp 4.637.000.000 menjadi Rp 5.742.000.000 pada tahun 2007. Kenaikan 

EAT perusahaan sejalan dengan meningkatnya pendapatan usaha pada tahun 

2007. Dan total asset perusahaan pun mengalami kenaikan dari Rp 

94.770.000.000 pada tahun 2006 menjadi Rp 182.697.000.000  tahun 2007, 

sehingga penurunan ROA ini disebabkan oleh rendahnya perputaran aset 

perusahaan. 

Pada tahun 2008 rata-rata Return On Asset (ROA) sebesar 9,10%. 

Apabila dibandingkan dengan tahun 2007 rata-rata Return On Asset (ROA) 

mengalami kenaikan dari 7,22% menjadi 9,10% atau meningkat sebesar 1,87%. 

Perusahaan yang memiliki Return On Asset (ROA) tertinggi adalah PT. Multi 

Bintang Indonesia, Tbk yaitu sebesar 33,35%, hal ini menunjukan bahwa setiap 

Rp 1 penggunaan total asset menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp 0,910 

yang tersedia bagi pemegang saham preferent dan saham biasa. Hal ini 

menunjukan bahwa PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk memiliki kinerja yang 

baik jika dilihat dari nilai ROA tertinggi dari perusahaan-perusahaan pada industri 

sejenis. Apabila dibandingkan dengan tahun 2007, maka terjadi kenaikan ROA 

dari pada tahun 2007 21,09% menjadi 33,35% tahun 2008. Kenaikan ini 

disebabkan EAT perusahaan, dimana pada tahun 2007 jumlah EAT sebesar Rp 

84.385.000.000 menjadi Rp 222.307.000.000 pada tahun 2008. Kenaikan EAT 
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perusahaan sejalan dengan meningkatnya pendapatan usaha pada tahun 2008. 

Sedangkan total asset perusahaan mengalami kenaikan dari Rp 621.835.000.000 

pada tahun 2007 menjadi Rp 941.389.000.000 tahun 2008. Adapun nilai ROA 

terendah pada tahun 2008 adalah PT. Davomas Abadi, Tbk. yaitu sebesar -

12,64%. Nilai Return On Asset (ROA) yang negatif menunjukan bahwa 

kemampuan perusahaan dalam mengelola total asset yang digunakan untuk 

menghasilkan laba bersih tergolong rendah. Perubahan laba ini berpengaruh 

terhadap pengembalian investasi perusahaan. Apabila dibandingkan dengan tahun 

2007, maka terjadi penurunan ROA dari pada tahun 2007 sebesar 7,73% menjadi -

12,64% tahun 2008. Penurunan ini disebabkan perusahaan mengalami kerugian, 

dimana pada tahun 2007 jumlah EAT sebesar Rp 208.456.000.000 sedangkan 

pada tahun 2008 perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 510.652.000.000. 

kerugian perusahaan sejalan dengan menurunnya pendapatan usaha pada tahun 

2008. Dan total asset perusahaan pun mengalami penurunan dari Rp 

3.868.528.000.000 pada tahun 2007 menjadi Rp 3.620.074.000.000 tahun 2008, 

sehingga penurunan ROA ini disebabkan oleh perusahaan membutuhkan dana 

untuk menutupi kerugiannya. 

Pada tahun 2009 rata-rata Return On Asset (ROA) sebesar 10,51%. 

Apabila dibandingkan dengan tahun 2008 rata-rata Return On Asset (ROA) 

mengalami kenaikan dari 9,10% menjadi 10,51% atau meningkat sebesar 1,42%. 

Perusahaan yang memiliki Return On Asset (ROA) tertinggi adalah PT. Multi 

Bintang Indonesia, Tbk yaitu sebesar 47,56%, hal ini menunjukan bahwa setiap 

Rp 1 penggunaan total asset menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp 0,1051 
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yang tersedia bagi pemegang saham preferent dan saham biasa. Hal ini 

menunjukan bahwa PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk memiliki kinerja yang 

baik jika dilihat dari nilai ROA tertinggi dari perusahaan-perusahaan pada industri 

sejenis. Apabila dibandingkan dengan tahun 2008, maka terjadi kenaikan ROA 

dari pada tahun 2007 33,35% menjadi 47,56% tahun 2008. Kenaikan ini 

disebabkan EAT perusahaan juga mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2008 

jumlah EAT sebesar Rp 222.307.000.000 menjadi Rp 340.458.000.000 pada 

tahun 2009. Kenaikan EAT perusahaan sejalan dengan meningkatnya pendapatan 

usaha pada tahun 2009. Total asset perusahaan juga mengalami kenaikan dari Rp 

941.389.000.000 pada tahun 2008 menjadi Rp 993.465.000.000 tahun 2009. 

Adapun nilai ROA terendah pada tahun 2009 adalah PT. Davomas Abadi, Tbk. 

yaitu sebesar -32,95%. Nilai Return On Asset (ROA) yang negatif menunjukan 

bahwa kemampuan perusahaan dalam mengelola total asset yang digunakan untuk 

menghasilkan laba bersih tergolong rendah. Perubahan laba ini berpengaruh 

terhadap pengembalian investasi perusahaan. Apabila dibandingkan dengan tahun 

2008, maka terjadi penurunan ROA dari pada tahun 2008 sebesar -12,64% 

menjadi -32,95%  tahun 2009. Penurunan ini disebabkan perusahaan mengalami 

kerugian, dimana pada tahun 2008 jumlah EAT merugi sebesar Rp 

510.652.000.000 dan pada tahun 2009 perusahaan juga mengalami kerugian 

sebesar Rp 226.749.000.000. Kerugian perusahaan sejalan dengan menurunnya 

pendapatan usaha pada tahun 2009. Dan total asset perusahaan pun mengalami 

penurunan dari Rp 3.620.074.000.000  pada tahun 2008 menjadi Rp 
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2.806.017.000.000 tahun 2009, sehingga penurunan ROA ini disebabkan 

perusahaan membutuhkan dana untuk menutupi kerugiannya. 

Pada tahun 2010 rata-rata Return On Asset (ROA) sebesar 13,06%. 

Apabila dibandingkan dengan tahun 2009 rata-rata Return On Asset (ROA) 

mengalami kenaikan dari 10,51% menjadi 13,06% atau meningkat sebesar 2,55%. 

Perusahaan yang memiliki Return On Asset (ROA) tertinggi adalah PT. Multi 

Bintang Indonesia, Tbk yaitu sebesar 52,25%, hal ini menunjukan bahwa setiap 

Rp 1 penggunaan total asset menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp 0,1306 

yang tersedia bagi pemegang saham preferent dan saham biasa. Hal ini 

menunjukan bahwa PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk memiliki kinerja yang 

baik jika dilihat dari nilai ROA tertinggi dari perusahaan-perusahaan pada industri 

sejenis. Apabila dibandingkan dengan tahun 2009, maka terjadi kenaikan ROA 

dari pada tahun 2009 47,56% menjadi 52,25% tahun 2010. Kenaikan ini 

disebabkan EAT perusahaan juga mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2009 

jumlah EAT sebesar Rp 340.458.000.000 menjadi Rp 442.926.000.000 pada 

tahun 2010. Kenaikan EAT perusahaan sejalan dengan meningkatnya pendapatan 

usaha pada tahun 2010. Total asset perusahaan juga mengalami kenaikan dari Rp 

993.465.000.000 pada tahun 2009 menjadi Rp 1.137.082.000 tahun 2010. Adapun 

nilai ROA terendah pada tahun 2010 adalah PT. Davomas Abadi, Tbk. yaitu 

sebesar -1,47%. Nilai Return On Asset (ROA) yang negatif menunjukan bahwa 

kemampuan perusahaan dalam mengelola total asset yang digunakan untuk 

menghasilkan laba bersih tergolong rendah. Perubahan laba ini berpengaruh 

terhadap pengembalian investasi perusahaan. Apabila dibandingkan dengan tahun 
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2009, maka terjadi kenaikan ROA dari pada tahun 2009 sebesar -32,95% menjadi 

-1,47%  tahun 2010. Meskipun perusahaan merugi, namun EAT mengalami 

kenaikan. Dimana pada tahun 2009 jumlah EAT merugi sebesar Rp 

226.749.000.000 dan pada tahun 2010 perusahaan juga mengalami kerugian 

sebesar Rp 26.486.000.000. Namun total asset perusahaan mengalami kenaikan 

dari Rp 2.806.017.000.000 pada tahun 2009 menjadi Rp 2.857.205.000.000 tahun 

2010, sehingga penurunan ROA ini disebabkan oleh rendahnya perputaran aset 

perusahaan. 

Gambar 4.2 

 Return On Asset (ROA) 

Perusahaan Pada Industri Food And Beverage Periode 2006-2010 

 
Sumber : data diolah 

Berdasarkan gambar 4.2 diatas, maka dapat terlihat bahwa Return On 

Asset (ROA) setiap perusahaan relatif berfluktuatif. Dimana dapat terlihat bahwa 
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Return On Asset (ROA) tertinggi selama tahun 2006-2010 yaitu PT. Multi 

Bintang Indonesia, Tbk. Namun hal ini berbanding terbalik dengan PT. Tiga 

Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang pada tahun 2006 menjadi perusahaan Return 

On Asset (ROA) terendah dan selama tahun 2007-2010 PT. Davomas Abadi, 

Tbk. menjadi perusahaan yang Return On Asset (ROA) terendah. Perkembangan 

Return On Asset (ROA) perusahaan dikarenakan adanya perubahan EAT dan total 

asset perusahaan. Investor akan lebih tertarik pada perusahaan yang memiliki 

Return On Asset (ROA) tinggi yang akan meningkatkan permintaan saham di 

pasar modal yang berpengaruh pada perkembangan harga saham. 

 

4.2.2 Gambaran Perkembangan Harga Saham Perusahaan Pada Industri 

Food and Beverage yang Terdaftar di BEI Periode 2006-2010 

Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan 

sehingga pemegang saham memiliki hak klaim atas dividen atau distribusi lain 

yang dilakukan peusahaan kepada pemegang sahamnya. Untuk mengetahui 

perkembangan harga saham, penulis menggunakan data closing price pada akhir 

tahun. Formulasinya sebagai berikut : 

 

 

 

 

Dimana : 

Pt = closing price tahun sekarang 

Pt -1 = closing price tahun sebelumnya 

Perkembangan Harga Saham =  
𝑷𝒕 − 𝑷𝒕−𝟏

𝑷𝒕−𝟏
 x 100% 
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Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat perkembagan harga saham dari 

masing-masing perusahaan food and beverage tersebut periode 2006-2010 

disajikan dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Perkembangan Harga Saham 

Perusahaan Pada Industri Food and Beverage Periode 2006-2010 

(Dalam %) 

 

No. 
Kode 

Perusahaan 

PERKEMBANGAN HARGA SAHAM (%) 

2006 2007 2008 2009 2010 

1 CEKA -1.67 35.59 -12.50 112.86 -26.17 

2 DAVO 637.50 -57.63 -76.80 -13.79 48.00 

3 DLTA -12.31 -29.82 25.00 210.00 93.55 

4 INDF 48.35 90.74 -63.88 281.72 37.32 

5 MYOR 97.56 8.02 -34.86 294.74 138.89 

6 MLBI 10.00 0.00 -10.00 257.58 55.34 

7 PSDN 25.00 -49.00 96.08 10.00 -27.27 

8 SKLT -28.75 -73.68 20.00 66.67 -6.67 

9 STTP 40.00 76.19 -59.46 66.67 54.00 

10 AISA -18.60 328.57 -43.33 -15.29 116.67 

11 ULTJ 40.32 49.43 23.08 -27.50 108.62 

Jumlah 837.41 378.41 -136.68 1243.64 592.27 

Rata-rata 76.13 34.40 -12.43 113.06 53.84 

Max 637.50 328.57 96.08 294.74 138.89 

Min -28.75 -73.68 -76.80 -27.50 -27.27 

Sumber : data diolah kembali 

Dilihat dari  tabel 4.3 diatas, maka dapat dijelaskan bahwa rata-rata 

perkembangan harga saham pada tahun 2006 sebesar 76,13%. Perusahaan yang 

memperoleh perkembangan harga saham tertinggi yaitu PT. Davomas Abadi, 

Tbk. sebesar 637,50%. Perkembangan harga saham saham yang meningkat ini 

menunjukan bahwa poerusahaan mampu menghasilkan kinerja yang sangat baik 

bila dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Dimana perusahaan mampu 
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menghasilkan kinerja yang sangat baik bila dibandingkan dengan perusahaan 

lainnya pada industri sejenis. Tingginya return saham yang dihasilkan oleh 

perusahaan ini disebabkan adanya kenaikan closing price perusahaan, dimana 

pada tahun 2005 closing price sebesar Rp 50 menjadi Rp 590 pada tahun 2006. 

Peningkatan closing price yang meningkat ini mengakibatkan perkembangan 

harga saham juga meningkat. Closing price inilah yang mempengaruhi 

perkembangan harga saham perusahaan. Adapun perkembangan harga saham 

terendah pada tahun 2006 adalah PT.Sekar Laut, Tbk. sebesar (28,75%). Hal ini 

menandakan bahwa perusahaan mengalami capital loss, seiring dengan closing 

price yang menurun dari Rp 400 tahun 2005 menjadi Rp 285 pada tahun 2006. 

Dengan menurunnya closing price, menyebabkan nilai perkembangan harga 

saham pun menurun. 

Pada tahun 2007 rata-rata perkembangan harga  saham sebesar 34,40%. 

Apabila dibandingkan dengan rata-rata perkembangan harga saham tahun 2006, 

maka terjadi penurunan dari 76.13% menjadi 34,40% taun 2007. Perusahaan yang 

memperoleh perkembangan harga saham tertinggi yaitu PT. Tiga Pilar Sejahtera 

Food, Tbk. sebesar 328.57%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2006, maka 

terjadi peningkatan dari (18,60%) menjadi 328,57% pada tahun 2007. 

perkembangan harga saham yang meningkat ini menunjukan bahwa perusahaan 

mampu menghasilkan kinerja yang sangat baik bila dibandingkan dengan 

perusahaan lainnya. Dimana perusahaan mampu menghasilkan kinerja yang 

sangat baik bila dibandingkan dengan perusahaan lainnya pada industri sejenis. 

Meningkatnya perkembangan harga saham ini disebabkan adanya kenaikan 
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closing price perusahaan, dimana pada tahun 2006 closing price sebesar Rp 175 

menjadi Rp 750 pada tahun 2007. Peningkatan harga saham yang meningkat ini 

mengakibatkan perkembangan harga saham juga meningkat. Closing price inilah 

yang mempengaruhi perkembangan harga saham. Adapun perkembangan harga 

saham saham terendah pada tahun 2007 adalah PT.Sekar Laut, Tbk. sebesar 

(73,86%). Hal ini menandakan bahwa perusahaan mengalami capital loss, seiring 

dengan closing price yang menurun dari Rp 285 tahun 2006 menjadi Rp 75 pada 

tahun 2007. Dengan menurunnya closing price, menyebabkan nilai perkembangan 

harga saham pun menurun. 

Pada tahun 2008 rata-rata perkembangan harga saham sebesar (12,43%). 

Apabila dibandingkan dengan rata-rata perkembangan harga saham tahun 2007, 

maka terjadi penurunan dari 34,40% menjadi (12,43)% pada tahun 2008. 

Perusahaan yang memperoleh perkembangan harga saham tertinggi yaitu PT. 

Parasidha Aneka Niaga, Tbk. sebesar 96,08%. Apabila dibandingkan dengan 

tahun 2007, maka terjadi peningkatan dari (49,00%) menjadi 96,08% pada tahun 

2008. Perkembangan harga saham yang meningkat ini menunjukan bahwa 

perusahaan mampu menghasilkan kinerja yang sangat baik bila dibandingkan 

dengan perusahaan lainnya. Dimana perusahaan mampu menghasilkan kinerja 

yang sangat baik bila dibandingkan dengan perusahaan lainnya pada industri 

sejenis. Meningkatnya perkembangan harga saham perusahaan ini disebabkan 

adanya kenaikan closing price perusahaan, dimana pada tahun 2007 closing price 

sebesar Rp 51 menjadi Rp 100 pada tahun 2008. Peningkatan closing price yang 

meningkat ini mengakibatkan perkembangan harga saham juga meningkat. 
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Closing price inilah yang mempengaruhi perkembangan harga saham perusahaan. 

Adapun perkembangan harga saham terendah pada tahun 2008 adalah PT. 

Davomas Abadi, Tbk. sebesar (76,80%). Hal ini menandakan bahwa perusahaan 

mengalami capital loss, seiring dengan closing price yang menurun dari Rp 250 

tahun 2007 menjadi Rp 58 pada tahun 2008. Dengan menurunnya closing price, 

menyebabkan nilai perkembangan harga saham pun menurun. 

Pada tahun 2009 rata-rata perkembangan harga saham sebesar 113,06%. 

Apabila dibandingkan dengan rata-rata perkembangan harga saham tahun 2008, 

maka terjadi kenaikan dari (12,43%) menjadi 113,06% pada tahun 2009. 

Perusahaan yang memperoleh perkembangan harga saham tertinggi yaitu PT. 

Mayora Indah, Tbk. sebesar 294,74%. Apabila dibandingkan dengan tahun 

2008, maka terjadi peningkatan dari (34,86%) menjadi 294,74% pada tahun 2009. 

Perkembangan harga saham yang meningkat ini menunjukan bahwa perusahaan 

mampu menghasilkan kinerja yang sangat baik bila dibandingkan dengan 

perusahaan lainnya. Dimana perusahaan mampu menghasilkan kinerja yang 

sangat baik bila dibandingkan dengan perusahaan lainnya pada industri sejenis. 

Meningkatnya perkembangan harga saham perusahaan ini disebabkan adanya 

kenaikan closing price perusahaan, dimana pada tahun 2008 closing price sebesar 

Rp 1.140 menjadi Rp 4.500 pada tahun 2009. Peningkatan closing price yang 

meningkat ini mengakibatkan perkembangan harga saham juga meningkat. 

Closing price inilah yang mempengaruhi besarnya perkembangan harga saham. 

Adapun perkembangan harga saham terendah pada tahun 2009 adalah PT. 

Ultrajaya Milk, Tbk. sebesar (27,50%). Hal ini menandakan bahwa perusahaan 
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mengalami capital loss, seiring dengan closing price yang menurun dari Rp 800 

tahun 2008 menjadi Rp 580 pada tahun 2009. Dengan menurunnya closing price, 

menyebabkan nilai perkembangan harga saham pun menurun. 

Pada tahun 2010 rata-rata perkembangan harga saham sebesar 53,84%. 

Apabila dibandingkan dengan rata-rata perkembangan harga saham tahun 2009, 

maka terjadi penurunan dari 113,06% menjadi 53,48% pada tahun 2009. 

Perusahaan yang memperoleh perkembangan harga saham tertinggi yaitu PT. 

Mayora Indah, Tbk. sebesar 138,89%. Apabila dibandingkan dengan tahun 

2008, maka terjadi penurunan dari 294,74% menjadi 138,89% pada tahun 2009. 

Meskipun perkembangan harga saham perusahaan ini menurun, namun closing 

price perusahaan mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2009 closing price 

sebesar Rp 4.500 menjadi Rp 10.750 pada tahun 2010. Closing price inilah yang 

mempengaruhi perkembangan harga saham. Adapun perkembangan harga saham 

terendah pada tahun 2010 adalah PT. Parasidha Aneka Niaga, Tbk. sebesar 

(27,27%). Hal ini menandakan bahwa perusahaan mengalami capital loss, seiring 

dengan closing price yang menurun dari Rp 110 tahun 2009 menjadi Rp 80 pada 

tahun 20010. Dengan menurunnya closing price, menyebabkan nilai 

perkembangan harga saham pun menurun. 
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Gambar 4.3 

Perkembangan Harga Saham Perusahaan 

Pada Industri Food and Beverage yang Terdaftar di BEI 

Periode 2006-2010  

 

 

Sumber : data diolah 

Berdasarkan gambar 4.3 diatas, maka dapat terlihat bahwa 

Perkembangan Harga Saham setiap perusahaan relatif berfluktuatif. Dimana dapat 

terlihat bahwa Perkembangan Harga Saham tertinggi yaitu PT. Davomas Abadi, 

Tbk. pada tahun 2006, PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. pada tahun 2007, 

PT. Parasidha Aneka Niaga, Tbk. pada tahun 2008, PT. Mayora Indah, Tbk. 

pada tahun 2009 dan 2010. Namun hal ini berbanding terbalik dengan PT. Sekar 

Laut, Tbk. yang mengalami perkembangan harga saham terendah pada tahun 

2006 dan 2007, PT. Davomas Abadi, Tbk. pada tahun 2008, PT. Ultrajaya 

Milk, Tbk. pada tahun 2009, dan PT. Parasidha Aneka Niaga, Tbk. pada tahun 

2010. Perkembangan harga saham perusahaan dikarenakan adanya perubahan 
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closing price. Investor akan lebih tertarik berinvestasi pada perusahaan yang 

closing price nya terus meningkat, karena semakin meningkatnya closing price 

perusahaan maka semakin baik pula perkembangan harga saham. 

 

4.3 Pengaruh Inflasi dan Profitabilitas Secara Simultan Terhadap 

Perkembangan Harga Saham Perusahaan Pada Industri Food and 

Beverage yang terdaftar di BEI Periode 2006-2010 

Untuk mengetahui apakah secara statistik terdapat pengaruh antara inflasi 

dan profitabilitas secara simultan terhadap perkembangan harga saham. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan uji normalitas, uji asumsi klasik, analisis regresi 

linier berganda, koefisien determinasi serta pengujian hipotesis. Pengujian 

tersebut dilakukan dengan bantuan software SPSS 17.0 dan untuk lebih jelasnya 

akan dibahas berikut ini. 

 

4.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan untuk menguji kenormalan distribusi data, 

dimana data yang normal atau terdistribusi secara normal akan memusat pada nilai 

rata-rata atau median. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

data terdistribusi secara normal dalam variabel yang digunakan di dalam 

penelitian ini. Data yang baik yang daoat dipakai dalam suatu penelitian adalah 

data yang telah terdistribusi secara normal. Berikut adalah hasil perhitungan uji 

normalitas data berdasarkan SPSS 17.0 for windows. 
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Gambar 4.4 

Hasil Uji Normalitas  

 
Sumber : data diolah 

 

Berdasarkan gambar P-P Plot diatas dapat disimpulkan bahwa grafik 

terhadap perkembangan harga saham mengikuti bentuk distribusi normal dengan 

bentuk P-P Plot yang hampir sama dengan bentuk distribusi normal. Dari grafik 

P-P plots terlihat bahwa nilai P-P plots terletak disekitar garis diagonal sehingga 

bisa diartikan bahwa distribusi data inflasi dan profitabilitas terhadap 

perkembangan harga saham adalah normal. 

 

4.3.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memperoleh penelitian yang akurat. 

Dimana model yang digunakan akan menghasilkan nilai parameter penduga yang 

akurat bila tidak terjadi autokorelasi dan multikoliniearitas. Dimana pengujiannya 

sebagai berikut : 
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a. Uji Autokorelasi 

Untuk mengukur sampai sejauh mana terdapat korelasi serial 

(autokorelasi) dalam residu, dipergunakan statistik Durbin-Watson (DW Test). 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan 

satu sama lain. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .414
a
 .171 .140 112.53081 1.407 

a. Predictors: (Constant), PROFITABILITAS, INFLASI 

b. Dependent Variable: PERKEMBANGAN_HARGA_SAHAM 

Sumber : data diolah 

 

Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh nilai statistik. Durbin-Watson 

(D-W) = 1,407. Karena nilai Durbin-Watson model regresi (1,407) berada 

diantara -2 dan +2, maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi pada 

model regresi. 

b. Uji Multikolinearitas 

Pengujian Multikolinieritas dimaksudkan untuk menguji adanya 

hubungan yang kuat diantara beberapa atau semua variabel independen dalam 

model regresi. Jika terdapat adanya multikolinieritas maka koefisien regresi 

menjadi tidak menentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya 

akan ditandai dengan adnya nilai koefisien determinasi yang sangat besar. 

Pada penelitian ini digunakan nilai Variance Inflation Factors (VIF) 

sebagai indikator ada atau tidak adnya multikolinieritas diantara sesama variabel 
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bebas. Menurut Santoso (2001:56) yang mengatakan bahwa hasil uji 

multikolinieritas adalah nilai dari Variance Inflation Factor (VIF) adalah < 5 dan 

nilai dari Tolerance adalah > 0,1. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

 

 

Sumber : data diolah 

Berdasarkan table 4.5 diatas,  nilai VIF yang diperoleh  menunjukan 

bahwa data pada variabel bebas tidak mengandung adanya gejala 

multikolinieraitas yang kuat antara sesama variabel bebas, karena nilai VIF yang 

dihitung 1,0001 < 5 dan nilai tolerance 0,999 > 0,1. Maka dapat disimpulkan 

tidak terdapat gejala multikolinieritas diantara variabel bebas. 

 

c. Uji Heteroskedasitas 

Berikut adalah uji heteroskedasitas, dimana dalam analisis regresi 

Varians dari residual tidak sama atau tidak memiliki pola tertentu dari satu 

pengamatan ke pengamatan lain yang ditunjukan dengan nilai yang tidak sama 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 133.553 44.108  3.028 .004   

INFLASI -15.117 5.786 -.330 -2.613 .012 .999 1.001 

PROFITABILITAS 2.412 1.262 .241 1.911 .062 .999 1.001 

a. Dependent Variable: PERKEMBANGAN_HARGA_SAHAM 
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antara satu varians dari residual dengan besarnya varians antar residual tidak 

homogen. Sedangkan apabila terdapat gejala varians sama disebut homokedasitas. 

Hasil dari uji heteroskedasitas pada penelitian ini, dengan menggunakan 

scatterplot model yaitu melalui diagram pancar antara nilai yang diprediksi 

(ZPRED) dan studentized residual (SPRESID). 

Gambar 4.5 

Hasil Uji Heteroskedasitas 

 
Sumber : data diolah 

Berdasarkan Scatterplot diatas, maka dapat dilihat bahwa penyebaran 

residual tidak homogen. Hal tersebut dapat dilihat dari plot yang menyebar dan 

tidak membentuk suatu pola tertentu. Dengan hasil demikian, terbukti bahwa 

terjadi gejala homokedastisitas atau persamaan regresi memenuhi asumsi tidak 

terjadi heterokedastisitas. 
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4.3.3 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

Pengujian ini pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel 

dependen (X1 dan X2) yang dimasukan ke dalam model regresi berpengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel independennya (Y). Berikut hasil 

pengujiannya : 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Signifikansi (Uji F) 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 136279.615 2 68139.807 5.381 .008
a
 

Residual 658485.507 52 12663.183   

Total 794765.122 54    

a. Predictors: (Constant), PROFITABILITAS, INFLASI 

b. Dependent Variable: PERKEMBANGAN_HARGA_SAHAM 

Sumber : data diolah 

Kriteria uji yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Jika Fhitung > Ftabel, artinya H0 ditolak 

Jika Fhitung < Ftabel, artinya H0 diterima 

Dengan nilai prob-sig < α (5%) 

Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh nilai Ftabel 4,02 dan sig 0,008 sedangkan 

Fhitung 5,381. Maka Ftabel 4,02 < Fhitung 5,381 dengan nilai sig 0,008 < 0,05 

menunjukkan H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya inflasi dan profitabilitas 

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap perkembangan harga saham. 
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Gambar 4.6 

Daerah Hasil Penolakan H0 (Uji F) 

 

 
Ftabel = 4,02  Fhitung =5,381 

 

4.3.4 Regresi Linear Berganda 

Hasil output SPSS 17.0 for windows, pengaruh dari variabel independen 

yaitu inflasi dan profitabilitas terhadap perkembangan harga saham ditunjukkan 

pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Hasil Perhitungan Regresi Linear Berganda 
 

Sumber : data diolah 

Berdasarkan table 4.7 diatas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai 

berikut  : 

Y = 133,553 - 15,117 Inflasi + 2,412 Profitabilitas  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 133.553 44.108  3.028 .004   

INFLASI -15.117 5.786 -.330 -2.613 .012 .999 1.001 

PROFITABILITAS 2.412 1.262 .241 1.911 .062 .999 1.001 

a. Dependent Variable: PERKEMBANGAN_HARGA_SAHAM 
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Dari hasil persamaan regresi berganda tersebut, masing-masing variabel 

dapat diinterpretasikan hubungannya dengan perkembangan harga saham sebagai 

berikut : 

a. Konstanta sebesar 133,553 menyatakan bahwa, apabila nilai inflasi 

dan profitabilitas sama dengan nol atau tidak ada perubahan, maka 

nilai perkembangan harga saham mengalami perubahan positif. 

b. Koefisien regresi inflasi sebesar -15,117. Artinya apabila inflasi 

mengalami kenaikan maka perkembangan harga saham akan 

menurun. Hal itu menunjukan bahwa inflasi berpengaruh negatif 

terhadap perkembangan harga saham.  

c. Koefisien regresi profitabilitas sebesar 2,412. Artinya apabila 

profitabilitas mengalami kenaikan maka perkembangan harga saham 

pun akan meningkat. Hal itu menunjukan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap perkembangan harga saham.  

Dengan demikian hasil analisis pengaruh variabel independen  terhadap 

variabel dependen yang telah dilakukan ini sesuai dengan kerangka pemikiran 

yang diajukan oleh peneliti. 
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4.3.5 Koefisien Determinasi 

Hasil perhitungan koefisien determinasi dalam penelitian ini, dapat 

dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 4.8 

Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi 

 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .414
a
 .171 .140 112.53081 2.407 

a. Predictors: (Constant), PROFITABILITAS, INFLASI 

b. Dependent Variable: PERKEMBANGAN_HARGA_SAHAM 

Sumber : data diolah 

Berdasarkan table 4.7 diatas, nilai koefisien determinasi (Adjusted R 

Square) sebesar 0,140 atau 14,0%. Artinya bahwa pengaruh yang diberikan inflasi 

(X1) dan profitabilitas (X2) terhadap perkembangan harga saham (Y) sebesar  

adalah 14,0% dan sisanya sebesar (100% - 14,0%) = 86,0% oleh faktor-faktor lain 

yang tidak termasuk dalam model regresi ini. 

 

4.4 Pengaruh Inflasi dan Profitabilitas Secara Parsial Terhadap 

Perkembangan Harga Saham Perusahaan Pada Industri Food and 

Beverage yang Terdaftar di BEI Periode 2006-2010 

Pengujian secara parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel 

individual dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui 

apakah terdapat pengaruh inflasi dan profitabilitas secara parsial terhadap 

perkembangan harga saham., maka dilakukan uji statistik t dan analisis regresi 

linear sederhana sebagai berikut: 
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4.4.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Pengujian ini pada dasarnya menunjukan apakah inflasi (X1) dan 

profitabilitas (X2) yang dimasukan ke dalam model regresi berpengaruh terhadap 

perkembangan harga saham (Y). Berikut hasil pengujiannya : 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Signifikansi (Uji t) 

 

Sumber : data diolah 

Penelitian ini mengajukan 2 hipotesis penelitian dengan menggunakan uji 

t one tailed, maka kriteria uji yang digunakan sebagai berikut : 

Uji pihak kiri     : -ttabel  > thitung, artinya H0 ditolak 

Uji pihak kanan : ttabel  < thitung, artinya H0 ditolak 

Dengan nilai prob-sig < α (5%) 

 

 Uji pihak kiri 

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh nilai, thitung sebesar -2,163 dan sig 0,012 

sedangkan ttabel sebesar 2,0065. Maka -ttabel (-2,0065) > thitung (-2,163) dengan nilai 

sig 0,012 < 0,05 menunjukkan H0 ditolak dan H2 diterima. Artinya bahwa inflasi 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 133.553 44.108  3.028 .004   

INFLASI -15.117 5.786 -.330 -2.613 .012 .999 1.001 

PROFITABILITAS 2.412 1.262 .241 1.911 .062 .999 1.001 

a. Dependent Variable: PERKEMBANGAN_HARGA_SAHAM 
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berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perkembangan harga saham 

perusahaan. 

Gambar 4.7 

 Hasil Penolakan H0 (Uji t One Tailed Pihak Kiri) 

 

Daerah Penolakan H0 

Daerah 

Penerimaan H0 

 

 thitumg = -2,163   -ttabel = -2,006 

 

 Uji Pihak Kanan 

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh nilai, thitung sebesar 1,911 dan sig 0,062 

sedangkan nilai ttabel 2,0065. Maka ttabel 2,0065 > thitung 1,911 dan  nilai sig 0,062 > 

0,05 sehingga menunjukkan H0 diterima dan H2 ditolak.  

Gambar 4.8 

Hasil Penolakan H0 (Uji t One Tailed Pihak Kanan) 

 

           Daerah Penolakan H0 

Daerah 

Penerimaan H0 

 

              thitumg = 1,911         ttabel = 2,006 
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4.4.2 Pengaruh Inflasi Terhadap Perkembangan Harga Saham 

Perusahaan Pada Industri Food and Beverage yang terdaftar di BEI 

Periode 2006-2010 

Berdasarkan table 4.7 diatas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai 

berikut  : 

Y = 133,553 - 15,117 Inflasi  

Dari hasil persamaan regresi berganda tersebut, inflasi (X1) dapat 

diinterpretasikan hubungannya dengan perkembangan harga saham sebagai 

berikut : 

a. Konstanta sebesar 133,553 menyatakan bahwa, apabila nilai inflasi 

dan profitabilitas sama dengan nol atau tidak ada perubahan, maka 

nilai perkembangan harga saham mengalami perubahan positif. 

b. Koefisien regresi inflasi sebesar -15,117. Artinya apabila inflasi 

mengalami kenaikan maka perkembangan harga saham akan 

menurun. Hal itu menunjukan bahwa inflasi berpengaruh negatif 

terhadap perkembangan harga saham. 

 

4.4.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Perkembangan Harga Saham 

Perusahaan Pada Industri Food and Beverage yang terdaftar di BEI 

Periode 2006-2010 

Berdasarkan hasil hipotesis menunjukan bahwa H0 diterima maka tidak 

ada persamaan regresi untuk profitabilitas (X2). 

 


