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MOTTO 

 ��� هللا ا���	� ا�����

 

Jangan pernah lupakan siapa dirimu dihadapanNYA,  karena sesungguhnya 
kepadaNYA-lah kita akan kembali. 

Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan entah baik maupun buruk, hal yang 
penting ketika semua hal tersebut datang adalah bagaimana kita cara kita 

melihat, mengabil pelajaran, dan bersikap dalam menghadapinya. 

Jagalah hatimu (rasa) agar tetap bersih, karena dari situlah niat dan tekad 
terbentuk. 

“Kill the boy, and let a man be born.” 
-Peter Vaughan (Maester Aemon), Game of Thrones 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Net Profit Margin, 
Price to Book Value, Debt to Equity Ratio, Price Earning Ratio, dan Total Asset 
Turn Over terhadap harga saham pada perusahaan sektor pertambangan yang 
terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia pada tahun 2013-2017, baik secara 
parsial maupun simultan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor 
pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia pada tahun 2013-
2017.  

Sampel penelitian sebanyak 10 perusahaan yang diperoleh dengan teknik 
purposive sampling, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian 
kepustakaan yaitu dengan pengumpulan data sekunder yang datanya didapat dan 
diperoleh melalui litelatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 Analisis data dilakukan dengan teknik analisis data panel. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa secara parsial variabel Net Profit Margin berpengaruh positif 
signifikan terhadap harga saham, sedangkan Price to Book Value, Debt to Equity 
Ratio, Price Earning Ratio, dan Total Asset Turn Over tidak berpengaruh secara 
signifikan. Secara simultan variabel Net Profit Margin, Price to Book Value, Debt 
to Equity Ratio, Price Earning Ratio, dan Total Asset Turn Over berpengaruh 
terhadap harga saham. Variabel Net Profit Margin, Price to Book Value, Debt to 
Equity Ratio, Price Earning Ratio, dan Total Asset Turn Over dapat menjelaskan 
harga saham pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Indeks 
Saham Syariah Indonesia pada tahun 2013-2017 sebesar 61,83%. 
Kata Kunci : Net Profit Margin  (NPM) , Price to Book Value (PBV), Debt to 
Equity Ratio (DER), Price to Equity Ratio (PER), Total Asset Turn Over (TATO) 
dan Harga Saham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxii 

 

 

 

ABSTRACT 

 This study aims to determine the effect of Net Profit Margin, Price to 
Book Value, Debt to Equity Ratio, Price Earning Ratio, dan Total Asset Turn 
Over on stock prices on mining sector companies listed on the Indonesian Sharia 
Stock Index in 2013-2017, both partially and simultaneously. The population in 
this study are mining sector companies listed in the Indonesian Sharia Stock Index 
in 2013-2017.  
 Research samples were 10 companies obtained by purposive sampling 
technique, data collection techniques used were library research, namely by 
collecting secondary data whose data was obtained and get through literature 
related to the problem under study. 
 Data analysis was carried out with panel data analysis techniques. The 
results showed that partially the Net Profit Margin variable had a significant 
positive effect on stock prices, while Price to Book Value, Debt to Equity Ratio, 
Price Earning Ratio, dan Total Asset Turn Over had no significant effect. 
Simultaneously the variables Net Profit Margin, Price to Book Value, Debt to 
Equity Ratio, Price Earning Ratio, dan Total Asset Turn Over affect the stock 
price. The variables Net Profit Margin, Price to Book Value, Debt to Equity Ratio, 
Price Earning Ratio, dan Total Asset Turn Over can explain the stock price in 
mining companies listed in the Indonesian Sharia Stock Index in 2013-2017 
amounting to 61.83%. 
 
Keywords: Net Profit Margin  (NPM) , Price to Book Value (PBV), Debt to 
Equity Ratio (DER), Price to Equity Ratio (PER), Total Asset Turn Over (TATO) 
and Stock Price. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar memiliki potensi 

kekayaan alam yang luar biasa. Saat ini, Indonesia, menurut Survei 

Geologi Amerika Serikat (USGS) menduduki peringkat ke-6 sebagai 

negara yang kaya akan sumber daya tambang. Selain itu, dari potensi 

bahan galiannya untuk batubara, Indonesia menduduki peringkat ke-3 

untuk ekspor batubara, peringkat ke-2 untuk produksi timah, peringkat 

ke-2 untuk produksi tembaga, peringkat ke-6 untuk produksi emas. 

Berbagai macam bahan tambang tersebar di seluruh wilayah Nusantara, 

dari sabang sampai merauke, mulai dari emas, timah, tembaga, perak, 

intan, batubara, minyak, bauksit, dan lain-lain. Berdasarkan data USGS, 

cadangan emas Indonesia berkisar 2,3% dari cadangan emas dunia. 

Dengan cadangan sebesar itu, Indonesia menduduki peringkat ke-7, 

sedangkan produksinya sekitar 6,7% dari produksi emas dunia dan 

menduduki peringkat ke-6 (Indonesian Mining Association: 19 juli 

2018).  

Fakta-fakta tentang kekayaan alam khususnya sektor pertambangan 

tersebut merupakan sebuah tanda bahwa ada banyak potensi yang 

seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. 

Dipergunakannya saham sebagai salah satu alat untuk mencari tambahan 

dana menyebabkan kajian dan analisis tentang saham begitu berkembang 

baik secara fundamental dan tekhnikal. Ada banyak pihak yang terlibat 

dalam bermain di pasar saham secara umum ada tiga yaitu investor, 
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spekulan, dan government. Ketiga pihak yang terlibat ini sama-sama 

memiliki tujuan dan kepentingannya masing-masing, seperti pemerintah 

mencoba mengatur dan membuat arah pasar saham sesuai dengan kondisi 

dan target yang diinginkan dalam rencana pembangunan baik secara 

jangka pendek maupun panjang. Fahmi (2013: 36). 

Di Bursa Efek Indonesia banyak sekali perusahaan yang dapat 

menjadi pilihan investasi, salah satunya perusahaan yang terdaftar di 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).  Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) yang diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011 adalah 

indeks komposit saham syariah yang tercatat di BEI. ISSI merupakan 

indikator dari kinerja pasar saham syariah Indonesia. Konstituen ISSI 

adalah seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan masuk ke dalam 

Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK. Artinya, BEI 

tidak melakukan seleksi saham syariah yang masuk ke dalam ISSI 

(idx.co.id : 19 juli 2018).  

Dalam dunia investasi, informasi laporan keuangan yang akurat 

dan transparan serta metode rasio keuangan merupakan modal utama 

dalam pengambilan keputusan. Rasio keuangan merupakan indeks yang 

menghubungkan dua angka akuntansi yang diperoleh dengan membagi 

satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk 

mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahan. Dari hasil rasio 

keuangan ini akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang 

bersangkutan. Rasio keuangan adalah suatu kajian yang melihat 

perbandingan antara jumlah-jumlah yang terdapat pada laporan keuangan 
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dengan menggunakan formula-formula yang dianggap representatif 

untuk diterapkan. Rasio keuangan atau  financial ratio ini sangat penting 

gunanya untuk melakukan analisa terhadap kondisi keuangan 

perusahaan. Bagi investor jangka pendek dan menengah pada umumnya 

lebih banyak tertarik kepada kondisi keuangan jangka pendek dan 

kemampuan perusahaan untuk membayar deviden yang memadai. 

Informasi tersebut dapat diketahui cara yang lebih sederhana yaitu 

dengan menghitung rasio-rasio keuangan yang sesuai dengan keinginan 

(Kasmir, 2015: 104). 

Keputusan investor dalam mengambil keputusan investasi 

dipengaruhi berbagai hal, salah satunya adalah kemampuan perusahaan 

dalam mendapatkan keutungan. Dengan memperoleh laba yang 

maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat 

banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan, serta meningkatkan mutu 

produk dan melakukan investasi baru. Untuk mengukur tingkat 

keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio keuntungan atau rasio 

profitabilitas yang dikenal juga dengan nama rasio rentabilitas.  

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan. Hasil pengukuran tersebut dapat 

dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah bekerja 

efektif atau tidak (Kasmir 2010 : 196). Margin laba bersih (NPM) 

merupakan keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah 

bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Menurut Kasmir 

(2015:200) Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan 



4 
 

 

membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan 

dengan penjualan. Jika perusahaan mempunyai kemampuan 

menghasilkan keuntungan bersih, maka para investor akan tertarik 

membeli saham tersebut, hal ini akan menyebabkan harga pasar akan 

naik, tingkat NPM memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan 

harga saham. Semakin tinggi tingkat NPM mengindikasikan semakin 

baik pula kinerja perusahaan. 

Rasio pasar juga merupakan salah satu metode yang sering 

digunakan dalam analisis untuk mengambil keputusan investasi, yang 

mana dalam penelitian ini menggunakan PBV. Price to Book Value 

(PBV) adalah menggambarkan rasio atas harga pasar saham terhadap 

nilai bukunya (Brigham dan Houston, 2006).  PBV digunakan untuk 

mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai bukunya. PBV juga 

menunjukkan seberapa jauh perusahaan mampu menciptakan nilai 

perusahaan relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. Semakin 

besar rasio PBV semakin tinggi perusahaan dinilai oleh investor relatif 

dibandingkan dengan dana yang telah ditanamkan di perusahaan 

(Wardjono, 2010). PBV menyediakan ukuran bagi investor untuk melihat 

kinerja perusahaan. PBV merupakan rasio yang menunjukkan apakah 

harga pasar saham diperdagangkan di atas atau di bawah nilai buku 

saham tersebut atau biasa disebut apakah harga saham tersebut 

overvalued atau undervalued. 

Rasio solvabilitas (leverage) Rasio keuangan selanjutnya adalah 

Debt to Equity Ratio (DER) juga memiliki pengaruh terhadap perubahan 
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harga saham. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan bagian modal yang 

dimiliki perusahaan. DER memiliki pengaruh terhadap kinerja 

perusahaan, semakin rendah DER perusahaan, maka kinerja perusahaan 

itu akan membaik. Hal ini disebabkan karena perusahaan dapat 

menggunakan modal yang dimilikinya untuk membayar hutang, dan 

sisanya dialokasikan untuk mengembangkan kegiatan operasi 

perusahaan. Semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan operasi 

perusahaan, maka laba yang dihasilkan perusahaan akan meningkat. Laba 

perusahaan meningkat akan berpengaruh terhadap dividen yang akan 

dibagikan perusahaan ke pemegang saham. Pemegang saham akan 

membagikan dividen dan mempengaruhi terhadap kenaikan permintaan 

terhadap saham, sehingga harga saham akan terus meningkat (arviana : 

2013). 

Rahardjo (2013: 151) rasio harga penghasilan atau price earning 

ratio dihitung dengan membagi harga pasar per lembar sham ( market 

per share) dengan penghasilan per lembar saham (earning per share). 

Menurut Fahmi (2012: 83) Bagi para investor semakin tinggi Price 

Earning Ratio maka pertumbuhan laba yang diharapkan juga akan 

mengalami kenaikan. 

Kasmir (2015:186) Total Asset Turn Over merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki 

perusahaan dan mengukur beberapa jumlah penjualan yang diperoleh 

dari tiap rupiah aktiva. Sedangkan menurut Hanafi dan Halim (2009:78) 
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rasio ini memperlihatkan sejauh mana efektivitas perusahaan 

menggunakan aktiva tetapnya. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin 

efektif penggunaan aktiva tetap tersebut. 

Peneliti terdahulu yang melakukan penelitian tentang rasio 

keuangan terhadap harga saham adalah Itabillah (2012), menunjukkan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Earning Per Share dan 

Variabel Price To Book Value memiliki pengaruh positif terhadap harga 

saham secara parsial dengan tingkat signifikan (0.000) dan (0.000) 

sedangkan variabel Debt To Equity Ratio  memiliki pengaruh negatif  

terhadap harga saham secara parsial dengan tingkat signifikan (0.001) 

Sedangkan variable Quick Ratio, Net Profit Margin tidak berpengaruh 

positif, Current Ratio, Return On Asset, Return On Equity,  dan variabel 

tidak berpengaruh negatif secara parsial terhadap harga saham.  

Sementara secara simultan variabel Current Ratio, Quick Ratio, Net 

Profit Margin, Return On Asset, Earning Per Share, Return On Equity, 

Debt To Equity Ratio, Price To Book Value terbukti berpengaruh 

terhadap harga saham dengan nilai signifikan sebesar (0.000). 

Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan yang terdaftar di  Indeks 

Saham Syariah Indonesia atau ISSI yaitu pada sektor pertambangan. 

Menilai pelemahan indeks sektor pertambangan dan anjloknya harga 

saham emiten pertambangan memang lebih disebabkan adanya 

pemberitaan terkait rencana pemerintah yang akan melakukan pengaturan 

harga penjualan batu bara untuk pembangkit listrik. Sementara itu, analis 

Recapital Securities Kiswoyo berpendapat pelemahan tersebut memang 
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lebih disebabkan oleh rencana pengaturan harga batu bara oleh 

pemerintah. Meskipun harga batu bara di pasar global juga mengalami 

pelemahan. Rencana tersebut, lanjutnya, menimbulkan ketakutan di pasar 

setelah kemarin harga semen, gas dan beras juga dibatasi sehingga 

menimbulkan kekhawatiran akan tergerusnya margin dari emiten batu 

bara (Bisnis.com, Jakarta 13 September 2017). 

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah perusahaan yang 

diteliti kemudian variabel, yang dimana disini menggunakan varibel 

Price Earning Ratio dan Total Asset Turn Over kemudian perusahaan 

menggunakan sektor pertambangan yang terdaftar di ISSI 2013-2017. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan 

menganalisis Pengaruh Net Profit Margin, Price To Book Value, Debt To 

Equity Ratio, Price Earning Ratio, Dan Total Asset Turn Over Ratio 

Terhadap Harga Saham Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan 

Yang Terdaftar Di ISSI Periode 2013-2017. 

B. Rumusan Masalah 

Dari pemaparan yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Pengaruh Net Profit Margin terhadap harga saham pada 

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di ISSI periode 2013-

2017? 

2. Bagaimana Pengaruh Price to Book Value terhadap harga saham pada 

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di ISSI periode 2013-

2017? 
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3. Bagaimana Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap harga saham pada 

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di ISSI periode 2013-

2017? 

4. Bagaimana Pengaruh Price Earning Ratio terhadap harga saham pada 

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di ISSI periode 2013-

2017? 

5. Bagaimana Pengaruh Total Asset Turn Over terhadap harga saham pada 

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di ISSI periode 2013-

2017? 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan pokok masalah yang diajukan, tujuan yang 

ingin dicapai dari penelitan ini adalah sebagi berikut : 

a. Untuk mengetahui pengaruh Net Profit Margin terhadap harga saham 

pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di ISSI periode 

2013-2017. 

b. Untuk mengetahui pengaruh Price to Book Value terhadap harga 

saham pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di ISSI 

periode 2013-2017. 

c. Untuk mengetahui pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap harga 

saham pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di ISSI 

periode 2013-2017. 
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d. Untuk mengetahui pengaruh Price Earning Ratio terhadap harga 

saham pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di ISSI 

periode 2013-2017. 

e. Untuk mengetahui pengaruh Total Asset Turn Over terhadap harga 

saham pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di ISSI 

periode 2013-2017. 

2. Manfaat Hasil Penelitian 

a. Secara Akademis 

Penelitian ini merupakan penelitian intelektual yang diharapkan 

dapat meningkatkan kompetensi keilmuan, serta pemahaman yang 

bermanfaat sehingga memberikan kontribusi pemikiran kepada 

mahasiswa tentang indeks saham syariah indonesia  maupun referensi 

untuk penelitian selanjutnya, sehingga dapat mendorong 

perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang. 

b. Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini memberikan tambahan masukan 

untuk investor mengetahui kenapa dan bagaimana harga saham dapat 

mengalami perubahan secara fluktuatif dan bagi perusahaan dapat 

memberikan masukan dalam menentukan kebijakan yang bersifat 

fundamental, sehingga diharapkan bisa menarik investor. 

D. Sistematika Pembahasan 

Dalam memberikan gambaran menyeluruh dan memudahkan dalam 

penulisan skripsi, secara garis besar sistematika pembahasan skripsi ini 

terdiri dari beberapa bab, adapun rinciannya adalah sebagai berikut: 
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Bab I : Pendahuluan 

Bab ini memuat latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian dan sistematika pembahasan 

Bab II : Landasan Teori 

Bab ini membahas mengenai telaah pustaka, landasan teoritik dan 

hipotesis yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti. 

Bab III : Metode Penelitian 

Bab ini berisi penjelasan mengenai jenis dan sifat penelitian, Populasi, 

Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Definisi Operasional Variabel, Teknik 

Analis Data. 

Bab IV : Analisis Data dan Pembahasan  

Bab ini berisi tentang hasil analisis dari pengolahan data, baik analisis 

data secara deskriptif maupun analisis hasil pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan. 

Bab V : Penutup 

Bab ini berisi tentang pemaparan kesimpulan dan saran-saran dari 

hasil analisis data yang berkaitan dengan penelitian ini 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data panel dan pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Variabel Net Profit Margin berpengaruh positif signifikan terhadap 

harga saham, menunjukan bahwa Nilai signifikan  Net Profit 

Margin yang lebih kecil dari signifikansi yang diharapkan. Sesuai 

dengan signaling theory, nilai Net Profit Margin  yang tinggi dapat 

dijadikan sinyal positif dari manajerial perusahaan kepada investor 

untuk memberi gambaran tentang laba yang diperoleh perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah pajak dan bunga, 

dengan begitu penilaian investor terhadap perusahaan akan tinggi, 

hal ini menyebabkan harga saham meningkat dan sebaliknya 

penurunan nilai Net Profit Margin akan menurunkan harga saham. 

Hal ini menunjukkan bahwa variabel Net Profit Margin 

berpengaruh terhadap harga saham perusahaan sektor 

pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah periode 

2013-2017. 

2. Variabel Price to Book Value tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham, nilai signifikan dari Price to Book Value 

yang lebih besar dari signifikansi yang diharapkan. Hal tersebut 
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dikarenakan ada asimetri informasi antara manajer dengan 

investor. Manajer mempublikasikan price to book value yang 

rendah dengan tujuan untuk menunjukan seberapa tinggi jaminan 

keamanan yang akan diberikan perusahaan jika perusahaan 

dilikuidasi. Pada kenyataanya, price to book value yang rendah 

menunjukan bahwa pasar memberikan harga saham perusahaan 

dengan harga yang rendah. Dengan harga saham yang rendah, 

justru akan membuat kepercayaan investor terhadap prospek 

perusahaan juga rendah. Munculnya asimetri informasi tersebut 

menyulitkan investor dalam menilai likuiditas perusahaan, 

sehingga price to book value tidak mampu menjelaskan variasi 

harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa variabel price to book 

value tidak berpengaruh terhadap harga saham perusahaan sektor 

pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah periode 

2013-2017. 

3. Variabel Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham, nilai signifikan dari Debt to Equity Ratio 

yang lebih besar dari signifikansi yang diharapkan. Teori signaling 

tidak sesuai dengan variabel Debt to Equity Ratio bukan berarti 

bahwa perusahaan dapat menentukan tingkat proporsi hutang 

setinggi-tingginya, karena proposi hutang yang tinggi akan 

menimbulkan risiko yang tingi pula bagi perusahaan maupun 

investor. Jika nilai Debt to Equity Ratio tinggi maka semakin buruk 



59 

 

 

 

nilai perusahaan sektor pertambangan, dan sebaliknya jika nilai 

Debt to Equity Ratio semakin rendah maka nilai perusahaan 

semakin baik. Hal ini menunjukan bahwa variabel Debt to Equity 

Ratio tidak berpengaruh terhadap harga saham sektor 

pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia 

periode 2013-2017. 

4. Variabel Price Earning Ratio tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham, nilai signifikan dari Price earning Ratio 

yang lebih besar dai signifikansi yang diharapkan. Saham yang 

memiliki price earning ratio yang tinggi lebih berisiko untuk 

diperdagangkan, karena lebih mudah menyimpang dari ramalan 

pertumbuhan yang tinggi. Saham dengan price earning ratio yang 

rendah cenderung berada dalam industri yang matang (tingkat 

pertumbuhan rendah), dalam kelompok saham yang tidak disukai 

atau dalam kelompok saham unggulan. Semakin tinggi price 

earning ratio akan mengindikasikan bahwa kinerja perusahaan 

juga semakin membaik, namun jika price earning ratio terlalu 

tinggi dapat mengindikasikan bahwa harga saham yang ditawarkan 

sudah sangat tinggi atau tidak rasional. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel price earning ratio tidak berpengaruh terhadap 

harga saham perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di 

Indeks Saham Syariah periode 2013-2017. 
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5. Variabel Total Asset Turn Over tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham , nilai signifikan dari Total Asset Turn Over 

yang lebih besar dari signifikansi yang diharapkan. Menurut 

Suwahyono, Rajio dan Oetomo, (2006) dalam Junaeni (2017) rasio 

perputaran total aktiva mengukur aktivitas aktiva dan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan penjualan melalui penggunaan 

aktiva tersebut. Namun harga saham-saham emiten batu bara 

terkoreksi menyusul rencana pemerintah yang dalam waktu dekat 

akan menerbitkan peraturan terbaru guna mendukung rencananya 

mengatur harga batu bara untuk kebutuhan dalam negeri. Sesuai 

draft yang diterima CNBC Indonesia, pada PP 23/2010 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara 

akan disisipkan satu pasal, yakni Pasal 85A. Isi Pasal 85A itu 

adalah: Dalam rangka pemenuhan kebutuhan batu bara untuk 

kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 

ayat (1), Menteri menetapkan harga jual batubara tersendiri. 

Adapun draft tersebut tinggal menunggu pengesahan oleh Presiden 

Joko Widodo. Berdasarkan fakta berita tersebut, maka  

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan melalui 

penggunaan aktiva tersebut terganggu dan menimbulkan dampak 

pada laporan keuangan yang kurang baik dalam bagian 

pengelolaan total aktiva. 
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B. SARAN 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan masukan 

bagi investor dalam melakukan investasi khususnya saham dengan 

melihat kondisi perusahaan berdasarkan laporan keuangan Net Profit 

Margin, Price to Book Value, Debt to Equity Ratio, Price earning 

Ratio, Total Asset Turn Over. 

2. Bagi peneliti berikutnya diharapkan menambah variabel independen 

lain yang masih relevan dan menggunakan sektor perusahaan lain 

sebagai sampel misalkan sektor konstruksi dan mengunakan isu proyek 

pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. 
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