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ABSTRAK 

 

“Mari Mariyah” Pengaruh Earning per Share (EPS) dan Return on  

Investment (ROI) terhadap Tingkat Harga Saham pada 

PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. 

Penelitian ini berawal penelitian bahwa Earning per Share (EPS) dan 
Return on Investment (ROI) berpengaruh terhadap Tingkat Harga Saham pada PT. 
Jasa Marga (Persero) Tbk. Hal tersebut diperkuat dengan melihat data per tahun 

rasio keuangan PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang mengalami fluktuasi diantara 
Earning per Share (EPS) dan Return on Investment (ROI) yang diikuti dengan 

perubahan nilai tingkat harga saham. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) 
mengetahui pengaruh Earning per Share terhadap Tingkat Harga Saham, (2) 
mengetahui pengaruh Return on Investment (ROI) terhadap Tingkat Harga Saham, 

(3) untuk mengetahui pengaruh Earning per Share (EPS) dan Return on 
Investment (ROI) terhadap Tingkat Harga Saham pada PT. Jasa Marga (Persero) 

Tbk periode 2008-2015.   
Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian yang akan 

dilakukan: seorang investor perlu mengetahui bagaimana kinerja keuangan emiten 

dalam keputusan investasinya. Untuk itu, investor membutuhkan banyak 
informasi, dalam laporan keuangan suatu perusahaan para investor akan dapat 

memperoleh banyak informasi. Ada beberapa rasio yang digunakan untuk 
menghitung harga saham melalui analisis fundamental yang dipilih adalah 
Earning per Share(EPS) dan Return on Investment (ROI). 

 Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif.Dengan menggunakan data historis berupa Annual Report 
PT. Jasa Marga (Persero) Tbk periode tahun 2008-2015.Teknik analisis yang 

digunakan adalah regresi linier sederhana, regresi linier berganda, korelasi 
Pearson Product Moment (PPM), korelasi berganda, dan koefisien 

determinasi.Hipotesis diuji menggunakan t-statistik untuk menguji keberartian 
koefisien secara parsial serta F-statistik untuk menguji keberartian koefisien 
regresi secara bersama-sama (simultan). Berdasarkan hasil analisis dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa: 1) pengujian hipotesis terhadap Earning per Share 
menunjukkan hasil nilai thitung ≥ ttabel (4,195 ≥ 2,776) maka Ha diterima dan Ho 

ditolak yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Earning per Share 
(EPS) terhadap tingkat harga saham. 2) pengujian hipotesis terhadap Return on 
Investment (ROI) menunjukkan hasil nilai thitung ≤ ttabel (-0,154 ≤ 2,776) dapat 

disimpulkan bahwa Ha ditolak dan Ho diterima yang artinya terdapat pengaruh 
negatif tidak signifikan antara Return on Investment (ROI) terhadap tingkat harga 

saham. 3) pengujian hipotesis terhadap EPS, ROI dan Tingkat Harga Saham 
menunjukkan hasil nilai Fhitung ≥ Ftabel(7,715≥5,79) dapat disimpulkan bahwa Ha 
diterima dan Ho ditolak yang artinya terdapat pengaruh positif dan kontribusi 

yang signifikan antara Earning per Share (EPS) dan Return on Investment (ROI) 
terhadap Tingkat harga Saham. 
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