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ABSTRAK 

Muhamad Yuga Prawira Adiwiguna, Pengaruh Return On Equity Dan 

Devidend Payout Ratio Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Yang Listing Di 

Jakarta Islamic Indeks (JII)  Studi Analisis PT Semen Indonesia Tbk. 

 

 Indonesia berada pada perekonomian yang positif dibanding dengen 

perekonomian dunia yang tidak dalam keadaan stabil, dengan kondisi ini pasar 

modal menjadi salah satu instrumen yang di mendukung dan diuntungkan karena 

semakin banyak investor yang menanamkan modal pada perusahaan yang berada 

di Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi Harga Saham yaitu Return On 

Equity dan Devidend Payout Ratio, dengan adanya teori yang menyatakan bahwa 

Return On Equity dan Devidend Payout Ratio merupakan variabel yang 

berpengaruh positif terhadap Harga Saham. Sehingga penulis tertarik untuk 

melakukan pengakjian seberapa besar pengaruh Return On Equity dan Devidend 

Payout Ratio terhadap Harga Saham. 

 Tujuan pengkajian ini mengetahui seberapa besar pengaruh Return On 

Equtiy dan Devidend Payout Ratio terhadap Harga Saham pada PT Semen 

Indoensia Periode 2008-2015 secara simuiltan atau parsial.  

Kerangka berpikir yang digunakan yaitu bagaimana perusahaan mengelola 

keuangan dan modal serta kinerja perusahaan dalam memperoleh laba sehingga 

meningkatkan Return On Equity dan Devidend Payout Ratio dan dapat memiliki 

nilai Harga Saham yang tinggi dan membuat investor mau menanamkan modal 

pada perusahaan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Analisis  data yang digunakan adalah regresi sederhana, 

regresi berganda, korelasi, korelasi ganda dan koefisiensi determinasi. Hipotesis 

diuji dengan menggunakan uji t untuk menguji keberartian koefisien regresi 

secara parsial serta uji F untuk menguji keberartian koefisien regresi secara 

simultan pada taraf signifikan 0,05. 

Hasil dari pengkajian parsial memperoleh pernyataan bahwa (1)Return On 

Equity berpengaruh negative tidak signifikan terhadap Harga saham  PT Semen 

Indonesia Tbk. sebesar 53% dan 47% lainnya dibengaruhi faktor lain, berdasarkan 

Thitung = -2.599 dan Ttabel = 2.447 karena Thitung < Ttabel dengan nilai sign (α) 

0.05 > 0.004 maka Ha ditolak dan Ho diterima. (2) Devidend Payout Ratio 

memiliki pengaruh postitiv tidak signifikan terhadap Harga Saham PT Semen 

Indoensia Tbk. sebesar 0.92% dan 99.8% lainnya di pengaruhi faktor lain dengan 

nilai Thitung = -0.822 dan Ttabel = 2.447 karena Thitung < Ttabel dengan nilai sign 

(α) 0.05 > 0.453  maka Ha ditolak dan Ho diterima. (3) dengan pengkajian secara 

simultan Return On Equity dan Devidend Payout Ratio memiliki pengaruh tidak 

sigifikan terhadap Harga Saham, sebesar 62.7% dan 37.3% dipengaruhi faktor 

lain, dengan nilai hasil pengujian Fhitung = 4.194 dan Ftabel = 4.46, karena 

Fhitung < Ftabel dengan nilai sign (α) 0.05 < 0.085 maka maka Ha ditolak dan Ho 

diterima. 
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