
 

 

ABSTRAK 

 

 

Sevi Habarina (1138020230): “ Pengaruh Return On Investment (ROI) dan 

Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham pada Perusahaan food and 

beverages yang terdtafar di BEI tahun 2016 ”. 

  

Return On Investment (ROI) dan Earning Per Share (EPS) merupakan 

indikator untuk memilih investasi saham yang baik, sebab rasio ini digunakan 

untuk mengukur pendapatan suatu perusahaan yang nantinya diperoleh investor 

atas modal yang di tanamkannya dalam perusahaan tersebut. Semakin besar kedua 

rasio ini semakin bagus. Hal ini akan mendorong investor untuk melakukan 

investasi yang lebih besar lagi sehingga harga saham perusahaan akan meningkat 

Tujuan dari Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Return on 

Investment (ROI) terhadap harga saham pada perusahaan food and beverages 

yang terdaftar di BEI tahun 2016 dan Earning per Share (EPS) terhadap harga 

saham pada perusahaan food and beverages yang terdaftar di BEI tahun 2016 baik 

secara parsial ataupun simultan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 yakni perusahaan food 

and beverages yang terdaftar di BEI tahun 2016. Metode pengambilan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling, terdapat 15 perusahaan yang diteliti. 

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji asumsi klasik dan 

uji analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS for windows ver 

20.0. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan 

penelitian ini  menggunakan data sekunder.  

Hasil analisis menunjukan bahwa ROI secara parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap harga saham, yang dapat dibuktikan dengan thitung  > tabel ( 

3,816 > 2,179) dengan tingkat signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05. EPS secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham karena hasilnya negatif 

yang dapat dibuktikan dengan thitung < ttabel ( 0,-177 < 2,179 ) dengan tingkat 

signifikansi 0,862 > 0,05. Hasil secara simultan (uji F) ROI dan EPS berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham, yang dapat dibuktikan dengan Fhitung > Ftabel 

(8,715 > 3,890) dengan tingkat signifikansi 0,005. Hasil koefisien determinasi 

(R
2
) sebesar 0,592 artinya variabel independen (ROI dan EPS) mampu 

menjelaskan variabel dependen  (harga saham) sebesar 59,2%, sedangkan sisanya 

40,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.  

 

Kata kunci: Return on Investment (ROI), Earning per Share (EPS) , Harga 

Saham    

 


