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ABSTRAK 

 

Kustiawan Abdurrahman : Pengaruh Return On Asset (ROA) dan Earning 

Per Share (EPS) terhadap Return Saham pada 

Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic 

Index (JII) (Studi Kasus pada PT. Perusahaan 

Gas Negara (Persero) Tbk. Periode 2012-2016) 

 

Latar belakang yang mempengaruhi penelitian ini adalah kecenderungan 

investor dalam menanamkan investasinya di sektor saham dan selanjutnya ingin 

memperoleh keuntungan yang berupa return. Selanjutnya, faktor yang 

mempengaruhi besaran pengembalian saham yaitu dapat diukur dengan tingkat 

Return On Asset (ROA) dan Earning Per Share (EPS) yang merupakan rasio 

profitabilitas. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: (1) pengaruh Return On Asset 

(ROA) secara parsial terhadap Return Saham, (2) pengaruh Earning Per Share 

(EPS) secara parsial terhadap Return Saham, serta (3) pengaruh Return On Asset 

(ROA) dan Earning Per Share (EPS) secara simultan terhadap Return Saham 

pada PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Periode 2012-2016. 

Penelitian ini diolah menggunakan metode deskriptif pendekatan 

kuantitatif dengan data yang diperoleh dari website www.idx.co.id berupa laporan 

keuangan terpublikasi PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Periode 2012-

2016. Teknik analisis penelitian ini menggunakan analisis statistika yang meliputi; 

regresi linier sederhana juga berganda, korelasi Pearson Product Moment (PPM) 

juga korelasi berganda, koefisien determinasi, dan hipotesis uji t (uji signifikansi 

parsial) dan uji F (uji simultan). 

Penelitian ini menunjukkan hasil sebagai berikut: (1) hasil pengujian 

hipotesis Return On Asset (ROA) menunjukkan hasil sebesar 36,6% dengan hasil 

perbandingan thitung < ttabel sebesar 1,317 < 3,5706 mengasumsikan secara parsial 

variabel Return On Asset (ROA) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

variabel Return saham, (2) hasil pengujian hipotesis Earning Per Share (EPS) 

menunjukkan hasil sebesar 20,6% dengan hasil perbandingan thitung < ttabel sebesar -

0,883 < 3,5706. mengasumsikan secara parsial variabel Earning Per Share (EPS) 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel Return Saham, (3) hasil 

pengujian hipotesis Return On Asset (ROA) dan Earning Per Share (EPS) 

menunjukkan hasil sebesar 37,4% dengan hasil perbandingan Fhitung < Ftabel, 

sebesar 0,598 < 19,00 mengasumsikan Return On Asset (ROA) dan Earning Per 

Share (EPS) secara simultan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Return 

Saham pada PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Periode 2012-2016. 

 

 

Kata Kunci: Return On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), dan Return 

Saham. 

http://www.idx.co.id/

