
ABSTRAK

DESRI : Pengaruh Return On Investment (ROI), Earning Per Share (EPS)
dan Dividend Per Share (DPS) Terhadap Harga Saham Pada PT. Agung
Podomoro Land Periode Tahun 2006-2017

Abstrak adalah suatu penjelasan ringkas tentang isi dari suatu karya tulis atau
artikel yang umumnya terdapat pada bagian awal tulisan untuk menjelaskan
secara singkat tentang isi dari karya tulis tersebut.

Tingginya nilai harga saham merupakan salah satu cerminan dari baiknya
nilai suatu perusahaan. Perusahaan yang baik cenderung menarik minat investor
untuk menanamkan invesasinya pada perusahaan tersebut sehingga dapat
meningkatkan harga saham perusahaan di pasar modal. Perusahaan yang baik
dapat diukur dari kinerja keuangannya. Salah satu komponen dalam kinerja
keuangan suatu perusahaan yaitu dilihat dari aktiva/aset suatu perusahaan.
Semakin tinggi minat investor dalam membeli saham perusahaan semakin
menambah total aktiva atau jumlah aset sehingga meningkatkan perolehan laba
perusahaan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Return On
Investment (ROI), Earning Per Share (EPS) dan Dividend Per Share (DPS)
terhadap Harga Saham baik secara parsial maupun simultan (bersama-sama).
Perusahaan dapat mengetahui seberapa besar tingkat perolehan laba menggunakan
total aktiva serta tingkat besaran perolehan laba dan pembayaran dividen dari tiap
saham yang beredar guna mengoptimalkan nilai harga saham perusahaan.

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dan jumlah
sampel yang digunakan sebanyak 12 tahun periode pada satu perusahaan. Metode
analisis yang digunakan dalam perusahaan ini adalah uji asumsi klasik, regresi
linear berganda dan uji hipotesis dengan alat bantu SPSS 24.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial variabel Return On
Investment (ROI) berpengaruh positif terhadap harga saham. Variabel Earning
Per Share (EPS) berpengaruh positif terhadap harga saham. Sedangkan variabel
Dividend Per Share (DPS) berpengaruh positif terhadap harga saham. Secara
simultan variabel independen ROI, EPS dan DPS berpengaruh positif terhadap
variabel dependen harga saham dan mempunyai pengaruh sebesar 75.2%,
sedangkan sisanya sebesar 24.8% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak
diteliti dalam penelitian ini.
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