ABSTRAK
Fahmy Nurhidayat (1128020024): “Pengaruh Return On Assets (ROA) dan
Return On Equity (ROE) Terhadap Harga Saham (Analisis Terhadap 5
Perusahaan Asuransi Terbesar di Indonesia yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) Periode 2010-2015”.
Pada era globalisasi seperti saat ini, kehidupan masyarakat semakin
berkembang pesat baik dalam perekonomian, politik, maupun hukum. Dalam
kegiatan sehari-hari setiap individu atau masyarakat selalu dibayang-bayangi
dengan ketidakpastian, dan yang lebih parah lagi setiap individu atau masyarakat
pasti akan menghadapi resiko, baik itu resiko mengenai keamanan jiwa,
keuangan, pendidikan, dan kesehatan. Asuransi adalah lembaga yang
menyediakan berbagai polis asuransi untuk melindungi seseorang atau
nasabahnya dari berbagai macam resiko kerugian dengan cara membayar premi
secara teratur. Perusahaan asuransi bekerja dengan cara menyatukan resiko dari
sejumlah pemegang polis asuransi.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Return On Assets (ROA)
dan Return On Equity (ROE) Terhadap Harga Saham Pada 5 Perusahaan Asuransi
terbesar yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2015. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh secara
historis dalam laporan keuangan, annual report dan ICMD, yang dipublikasikan
oleh Perusahaan dan Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2015. Adapun variabel
independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return On Assets (ROA)
dan Return On Equity (ROE), dan variabel dependen yakni Harga Saham.
Penelitian ini menggunakan metode data panel. Variable independen pada
penelitian ini yaitu Return On Assets (ROA) sebagai X1 dan Return On Equity
(ROE) sebagai X2. Sedangkan variable dependennya adalah harga saham, dan
penelitian ini menggunakan metode analisa fixed effect method, random effect
method, uji hausman, uji t, uji f dan uji koefisien determinasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial ROA berpengaruh
signifikan terhadap harga saham pada tingkat kepercayaan 95%. Kemudian
variabel ROE secara parsial tidak menunjukkan pengaruh secara signifikan
terhadap harga saham. Hasil kedua variabel independen secara simultan tidak
mempunyai pengaruh terhadap harga saham. Kemudian hasil koefisien
determinasi (R2) hasilnya adalah 0.152806 atau 15,28%, yang artinya bahwa
kedua variabel independen tersebut hanya bisa menjelaskan variabel dependen
sebesar 15,28%, sedangkan sisanya sebesar 84,72% dijelaskan oleh variabel lain
yang tidak diteliti, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat hubungan antar
variabel dikatan sangat lemah (0 – 19,99%).
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