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ABSTRAK 

 

Asrie Novianti : Pengaruh Return On Assets (ROA) dan Operating Profit 

Margin (OPM) Terhadap Return Saham Pada Perusahaan 

yang Listing di Jakarta Islamic Index (JII) (Studi di PT. 

Semen Indonesia, Tbk. periode 2007-2016) 

 

Perkembangan lembaga keuangan yang berbasis syariah seperti bank, ikut 

mendorong perkembangan penggunaan prinsip-prinsip syariah di sektor pasar 

modal. Pasar modal merupakan tempat bertemunya para pemodal dengan 

perusahaan yang membutuhkan dana. Para calon pemodal melakukan penanaman 

modal dengan bertujuan untuk memperoleh Return yang sebesar-besarnya. Salah 

satu yang harus diperhatikan yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba dengan cara menganalisis profitabilitasnya, adapun rasio yang digunakan 

adalah Return On Assets (ROA) dan Operating Profit Margin (OPM). Dengan 

teori yang ada peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh seberapa besar Pengaruh 

Return On Asset (ROA) dan Operating Profit Margin (OPM) Terhadap Return 

Saham pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII)  (Studi di 

Perusahaan PT Semen Indonesia Tbk.). 

Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Return On Assets 

Return On Asset (ROA) terhadap Return Saham secara parsial, mengetahui 

pengaruh jumlah Operating Profit Margin (OPM) terhadap Return Saham secara 

parsial, mengetahui pengaruh jumlah Return On Asset (ROA) dan Operating 

Profit Margin (OPM) terhadap Return Saham secara simultan. 

Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah sekunder dari laporan tahunan 2007-

2016. Teknik pengumpulan data yaitu kepustakaan, browser dan dokumentasi. 

Analisis data menggunakan metode deskriptif, analisis regresi (sederhana, 

berganda), analisis korelasi, analisis determinasi, analisis uji hipotesis (uji t dan 

uji f). adapun pengolahan data menggunakan SPSS for windows versi 16.0 dan 

Microsoft excel 2010 sebagai penunjang pengolahan data awal. 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Uji statistic 

yang dilakukan Return On Assets (ROA) terhadap Return Saham menunjukkan 

hasil koefisien detrminasi sebesar 0,304 atau 30,4%. 2) Uji statistik yang 

dilakukan Operating Profit Margin (OPM) terhadap Return Saham menunjukkan 

hasil koefisien determinasi sebesar 0,357 atau 35,7%. 3) Uji statistika yang 

dilakukan, Return On Assets (ROA) dan Operating Profit Margin (OPM) 

terhadapReturn Saham dengan hasil koefisien determinasi sebesar 0,380 atau 38% 

sisanya 62% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam 

penelitian ini. Pengujian hipotesis menunjukkan Fhitung<Ftabel (2,145<4,74), maka 

Ho diterima dan Ha ditolak, maka secara simultan Return On Assets (ROA) dan 

Operating Profit Margin (OPM) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

Return Saham. 

Kata kunci: Return On Asset (ROA), Operating Profit Margin (OPM), Return 

Saham 


