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Penelitian ini merupakan penelitian studi empiris pada perusahaan rokok yang listing di BEJ 

dengan judul Pengaruh Rasio Profitabilitas dan Rasio Leverage terhadap Harga Pasar am 

Perusahaan Rokok yang listing di BEJ. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah rasio profitabilitas dan rasio leverage 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham pada perusahaan rokok yang listing 

di BEJ dan untuk mengkaji variabel mana yang dominan mempengaruhi harga pasar saham pada 

perusahan rokok yang listing di BEJ. 

Dalam penelitian ini, diambil hipotesis yaitu bahwa rasio profitabilitas dan rasio leverage 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga pasar pada perusahan rokok yang listing di 

BEJ dan variabel debt rasio yang berpengaruh dominan terhadap harga pasar saham pada 

perusahaan rokok yang lisitng di BEJ. 

Alat analisis yang dipergunakan yaitu metode regresi linear berganda dengan menggunakan 

SPSS 13. untuk menguji kebenaran hipotesis pertama dengan menggunakan uji F dan uji T 

sedangkan untuk menguji kebenaran hipotesis ke dua yaitu dengan melihat t hitung yang paling 

besar atau nilai profitabilitas atau signifikansi yang paling kecil. 

Hasil perhitungan dengan metode regresi linear berganda yaitu dengan menggunakan program 

SPSS 13, diperoleh persamaan Y= 4.181+0.504X1–0.487X2–0.086X3–0.062X4. Dari hasil 

analisis yang dilakukan secara simultan (uji F) diketahui bahwa rasio profitabilitas dan rasio 

leverage mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perubahan harga pasar saham dengan 

nilai F hitung sebesar 9.263. dengan nilai probabilitas sebesar 0.002 dengan demikian, hipotesis 

pertama terbukti. Dari hasil analisis yang dilakukan secara parsial (uji T) diketahui profit margin 

(X1) berpengaruh terhadap harga saham, ROI(X2) berpengaruh signifikan terhadap perubahan 

harga pasar saham, debt rasio (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap harga pasar saham dan 

TIE(X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap harga pasar saham. Dilihat dari T hitung yang 

paling besar diambil keputusan profit margin mempunyai pengaruh dominan terhadap perubahan 

harga pasar saham. Dengan demikian, hipotesis kedua tidak terbukti. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengimplikasikan bahwa sebaiknya investor dalam 

melakukan investasi saham hendaknya memperhatikan tingkat profitabilitas perusahaan terutama 

profit margin. 

 


