
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1.1 PT. AKR Corporindo Tbk 

AKR Corporindo Tbk (AKRA) didirikan di Surabaya tanggal 28 

Nopember 1977 dengan nama PT. Aneka Kimia Raya dan memulai kegiatan 

usaha komersialnya pada bulan Juni 1978. Induk usaha dan induk usaha terakhir 

AKR Corporindo Tbk adalah PT Arthakencana Rayatama, yang merupakan 

bagian dari kelompok usaha yang dimiliki oleh keluarga Soegiarto dan Haryanto 

Adikoesoemo. 

Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha 

AKRA antara lain meliputi bidang industri barang kimia, perdagangan umum dan 

distribusi terutama bahan kimia dan bahan bakar minyak (BBM) dan gas, 

menjalankan usaha dalam bidang logistik, pengangkutan (termasuk untuk 

pemakaian sendiri dan mengoperasikan transportasi baik melalui darat maupun 

laut serta pengoperasian pipa penunjang angkutan laut), penyewaan gudang dan 

tangki termasuk perbengkelan, ekspedisi dan pengemasan, menjalankan usaha dan 

bertindak sebagai perwakilan dan/atau peragenan dari perusahaan lain baik di 

dalam maupun di luar negeri, kontraktor bangunan dan jasa lainnya kecuali jasa di 

bidang hukum. 



Saat ini, AKR Corporindo Tbk bergerak dalam bidang distribusi produk 

bahan bakar minyak (BBM) ke pasar industri, distribusi dan perdagangan bahan 

kimia (seperti caustic soda, sodium sulfat, PVC resin dan soda ash) yang 

digunakan oleh berbagai industri di Indonesia sesuai dengan perjanjian distribusi 

dengan produsen asing dan lokal, penyewaan gudang, kendaraan angkutan, tangki 

dan jasa logistik lainnya. 

4.1.1.1.1 Visi dan Misi PT.AKR Corporindo Tbk 

Visi 

Menjadi pemain utama di bidang penyedia jasa logistik dan solusi pengadaan 

untuk bahan kimia dan energi di Indonesia. 

Misi 

Mengoptimalkan potensi kita untuk meningkatkan nilai para pemegang saham dan 

pihak-pihak terkait secara berkesinambungan. 

4.1.1.2 Gambaran Umum PT Global Mediacom Tbk (MNC Media) 

Global Mediacom Tbk (MNC Media) (dahulu Bimantara Citra Tbk) 

(BMTR) didirikan 30 Juni 1981 dan beroperasi secara komersial mulai tahun 

1982. Induk usaha dari MNC Media adalah MNC Corporation, yang juga 

merupakan induk usaha terakhir dalam kelompok usaha MNC Media. 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan BMTR 

adalah di bidang perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, 

telekomunikasi, real estate, arsitektur, pembangunan (developer), percetakan, jasa 

dan perdagangan, media dan investasi. 

http://www.britama.com/index.php/tag/bmtr/


Saat ini, MNC Media bergerak dalam bidang investasi dan merupakan 

induk perusahaan dari beberapa anak usaha yang bergerak dibidang media 

(stasiun televisi FTA, TV-berlangganan dan konten multimedia, 

serta portal berita online, surat kabar, majalah, radio dan layanan internet 

broadband). Selain itu MNC Media juga memiliki bisnis online media, seperti 

aplikasi sosial media WeChat, portal berita dan hiburan Okezone.com, perusahaan 

mobile gaming Letang serta layanan Home Shopping 24 jam MNC Shop. 

4.1.1.2.1 Visi dan Misi PT. Global Mediacom Tbk 

Visi 

Menjadi grup perseroan media terintegrasi yang terkemuka melalui inovasi-

inovasi strategis dengan menyajikan konten berkualitas terbaik dengan 

menggunakan platform-platform media yang paling tepat. 

Misi 

1. Menjadi pilihan utama dalam sarana hiburan dan menyediakan berita dan 

informasi yang komprehensif bagi seluruh lapisan masyarakat. 

2. Menciptakan dan memaksimalkan sinergi antar berbagai anak-anak 

perseroan media. 

3. Mencapai integrasi usaha yang menyeluruh terhadap semua platform 

media. 

4. Memberikan kontribusi yang signifikan atas pengembangan komunitas 

nasional dan budaya. 

5. Memaksimalkan nilai perseroan bagi para pemegang saham. 

 



4.1.1.3 Gambaran Umum Jasa Marga (Persero) Tbk 

Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) didirikan tanggal 01 Maret 1978 dan 

memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1978. Berdasarkan Anggaran 

Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan JSMR adalah turut serta melaksanakan 

dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan 

pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan dibidang 

pengusahaan jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-

prinsip perusahaan terbatas. Saat ini, Jasa Marga mengoperasikan 11 ruas jalan tol 

yang dikelola oleh 9 Kantor Cabang dan 14 anak usaha. 

4.1.1.3.1 Visi dan Misi Jasa Marga (Persero) Tbk 

Visi 

Menjadi perusahaan jalan tol nasional terbesar, terpercaya, dan 

berkesinambungan. 

Misi 

1. Memimpin usaha jalan tol di seluruh rantai nilai secara profesional 

2. Mengoptimalkan pengembangan kawasan untuk kemajuan masyarakat 

3. Meningkatkan nilai bagi pemegang saham 

4. Meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan prima 

5. Mendorong pengembangan dan peningkatan kinerja karyawan dalam 

lingkungan yang harmoni 

4.1.1.4 Gambaran Umum Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 

Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau dikenal dengan nama PGN 

(Persero) Tbk (PGAS) didirikan tahun 1859 dengan nama “Firma L. J. N. 
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Eindhoven & Co. Gravenhage”. Kemudian, pada tahun 1950, pada saat diambil 

alih oleh Pemerintah Belanda, PGAS diberi nama “NV. Netherland Indische Gaz 

Maatschapij (NV. NIGM)”. Pada tahun 1958, saat diambil alih oleh Pemerintah 

Republik Indonesia, nama PGN diganti menjadi “Badan Pengambil Alih 

Perusahaan-Perusahaan Listrik dan Gas (BP3LG)” yang kemudian beralih status 

menjadi BPU-PLN pada tahun 1961. 

Pada tanggal 13 Mei 1965, berdasarkan Peraturan Pemerintah, PGAS 

ditetapkan sebagai perusahaan negara dan dikenal sebagai “Perusahaan Negara 

Gas (PN. Gas)”. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tahun 1984, PN. Gas diubah 

menjadi perusahaan umum (“Perum”) dengan nama “Perusahaan Umum Gas 

Negara”. Perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah no.37 tahun 

1994, PGAS diubah dari Perum menjadi perusahaan perseroan terbatas yang 

dimiliki oleh negara (Persero) dan namanya berubah menjadi “PT Perusahaan 

Gas Negara (Persero)”. 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan PGAS 

adalah melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan usaha hilir 

bidang gas bumi yang meliputi kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan 

dan niaga, perencanaan, pembangunan, pengembangan produksi, penyediaan, 

penyaluran dan distribusi gas buatan; atau usaha lain yang menunjang usaha. 

Kegiatan usaha utama PGN adalah distribusi dan transmisi gas bumi ke pelanggan 

industri, komersial dan rumah tangga. 

 

 



4.1.1.4.1 Visi dan Misi Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 

Visi 

Menjadi Perusahaan Energi Kelas Dunia di Bidang Gas pada Tahun 2020 

Misi 

Meningkatkan nilai tambah Perusahaan bagi stakeholders 

4.1.1.5 Gambaran Umum PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 

PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau dikenal dengan nama PP 

(Persero) Tbk (PTPP) didirikan 26 Agustus 1953 dengan nama NV Pembangunan 

Perumahan, yang merupakan hasil peleburan suatu Perusahaan Bangunan bekas 

milik Bank Industri Negara ke dalam Bank Pembangunan Indonesia, dan 

selanjutnya dilebur ke dalam P.N.Pembangunan Perumahan, suatu Perusahaan 

Negara yang didirikan tanggal 29 Maret 1961.  

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan PTPP adalah 

turut serta melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa 

penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, Engineering Procurement dan 

Construction (EPC) perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan 

kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi, kepariwisataan, 

perhotelan, jasa engineering dan perencanaan, pengembang untuk menghasilkan 

barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. Kegiatan usaha 

yang saat ini dilakukan adalah Jasa Konstruksi, Realti (Pengembang), Properti dan 

Investasi di bidang Infrastruktur dan Energi. 

 

 

http://www.britama.com/index.php/tag/ptpp/


4.1.1.5.1 Visi dan Misi PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 

Visi 

Menjadi Perusahaan Konstruksi, Precast, dan Pengembang Pilihan yang 

Terpercaya 

Misi 

1. Mengembangkan produk, jasa, dan layanan inovatif bernilai tambah tinggi 

untuk memaksimalkan kepuasan Pelanggan. 

2. Meningkatkan daya saing dan kesejahteraan karyawan serta nilai bagi 

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lain. 

3. Mengoptimalkan sinergi dengan Mitra Kerja, Mitra Usaha, dan Instansi 

lain yang terkait. 

4.1.1.6 Gambaran Umum PT. Surya Citra Media Tbk 

Surya Citra Media Tbk (SCMA) didirikan 29 Januari 1999 dengan nama 

PT Cipta Aneka Selaras dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2002. 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan SCMA adalah 

bergerak dalam bidang produksi televisi hiburan, komunikasi dan layanan jasa 

multimedia. Saat ini kegiatan usaha utama SMCA meliputi bisnis multimedia, 

konsultasi media massa, manajemen dan konsultasi administrasi, mendirikan 

bisnis manajemen rumah produksi, animasi, media online, hiburan, film dan 

musik. 

 

 

 

http://www.britama.com/index.php/tag/scma/


4.1.1.6.1 Visi dan Misi PT. Surya Citra Media Tbk 

Visi 

Menjadi penyedia hiburan dan infromasi terdepan bagi bangsa Indonesia. 

Misi 

1. Kami berupaya untuk menjadi pilihan pertama dalam penyedia konten 

berkualitas, untuk menghibur,  mendidik dan memberi informasi bagi 

bangsa Indonesia. 

2. Kami akan menjadi pilihan pertama melalui pengadaan konten yang 

menarik, penyediaan layanan yang unggul dan pengembangan 

berkelanjutan dari sumber daya manusia kami. Melalui pencapaian ini 

kami akan menciptakan sebuah usaha menguntungkan yang berkelanjutan 

bagi para pemangku kepentingan kami. 

4.1.1.7 Gambaran Umum PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk biasa dikenal dengan nama 

Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) pada mulanya merupakan bagian dari 

“Post en Telegraafdienst”, yang didirikan pada tahun 1884. Pada tahun 1991, 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, status Telkom diubah 

menjadi perseroan terbatas milik negara (“Persero”). 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Telkom 

Indonesia adalah menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi, 

informatika, serta optimalisasi sumber daya perusahaan, dengan memperhatikan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

http://www.britama.com/index.php/tag/tlkm/


Kegiatan usaha utama Telkom Indonesia adalah menyediakan layanan 

telekomunikasi yang mencakup sambungan telepon kabel tidak bergerak dan 

telepon nirkabel tidak bergerak, komunikasi selular, layanan jaringan dan 

interkoneksi serta layanan internet dan komunikasi data. Selain itu, Telkom 

Indonesia juga menyediakan berbagai layanan di bidang informasi, media dan 

edutainment, termasuk cloud-based dan server-based managed services, layanan 

e-Payment dan IT enabler, e-Commerce dan layanan portal lainnya. 

4.1.1.7.1 Visi dan Misi PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 

Visi 

Menjadi Perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan Telecommunication, 

Information, Media, Edutainment dan Services (“TIMES”) di kawasan regional. 

Misi 

1. Menyediakan layanan TIMES yang berkualitas tinggi dengan harga yang 

kompetitif. 

2. Menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia. 

4.1.1.8 Gambaran Umum PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk 

Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) didirikan tanggal 29 Maret 1961 

dengan nama Perusahaan Negara/PN "Widjaja Karja" dan mulai beroperasi secara 

komersial pada tahun 1961. Kantor pusat WIKA beralamat di Jl. D.I Panjaitan 

Kav.9, Jakarta Timur 13340 dengan lokasi kegiatan utama di seluruh Indonesia 

dan luar negeri. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.64, perusahaan bangunan bekas 

milik Belanda yang bernama Naamloze Vennootschap Technische Handel 

http://www.britama.com/index.php/tag/wika/


Maatschappij en Bouwbedrijf Vis en Co. yang telah dikenakan nasionalisasi, 

dilebur ke dalam PN Widjaja Karja. Kemudian tanggal 22 Juli 1971, PN. Widjaja 

Karja dinyatakan bubar dan dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan 

(PERSERO). Selanjutnya pada tanggal 20 Desember 1972 Perusahaan ini 

dinamakan PT Wijaya Karya. 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan WIKA 

adalah berusaha dalam bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, industri 

konversi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, energi 

terbarukan dan energi konversi, perdagangan, engineering procurement, 

construction, pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di bidang 

jasa konstruksi, teknologi informasi jasa engineering dan perencanaan. 

4.1.1.8.1 Visi dan Misi PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk 

Visi 

Menjadi Perusahaan Terkemuka Dalam Bidang Engineering, Production, 

Installation (EPI) Industri Beton di Asia Tenggara 

Misi 

1. Menyediakan produk dan jasa yang berdaya saing dan memenuhi harapan 

Pelanggan; 

2. Memberikan nilai lebih melalui proses bisnis yang sesuai dengan 

persyaratan dan harapan pemangku kepentingan; 

3. Menjalankan sistem manajemen dan teknologi yang tepat guna untuk 

meningkatkan efisiensi, konsistensi mutu, keselamatan dan kesehatan 

kerja yang berwawasan lingkungan; 



4. Tumbuh dan berkembang bersama mitra kerja secara sehat dan 

berkesinambungan; 

5. Mengembangkan kompetensi dan kesejahteraan Pegawai. 

4.1.2 Deskripsi Hasil Penelitian 

4.1.2.1 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

 Objek penelitian dilakukan di perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yang termasuk ke dalam kelompok Jakarta Islamic Index (JII). 

Penelitian ini dilakukan untu mengetahui pengaruh Return On Asset (ROA), 

Return On Equity (ROE), dan Earning Per Share (EPS) terhadap return saham. 

Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 40 laporan rasio 

keuangan. Data laporan rasio keuangan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut 

ini: 

4.1.2.1.1 Return on Asset (ROA) 

Data dari hasil penelitian pada perusahaan yang termasuk kelompok Jakarta 

Islamic Index (JII) yang terdaftar di BEI mengenai ROA dari tahun 2014-2018 

dapat dilihat dari tabel di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.1 

Data Return On Asset (ROA) 

Kelompok JII Tahun 2014-2018 

Tahun AKRA BMTR JSMR PGAS PTPP SCMA TLKM WIKA 

2014 5,34 5,09 3,88 12,03 3,65 30,52 15,22 4,72 

2015 6,96 1,07 3,59 6,2 4,42 33,32 14,03 3,59 

2016 6,61 3,19 3,37 4,52 3,69 31,35 16,24 3,69 

2017 7,75 3,81 2,64 2,35 4,13 24,47 16,48 2,97 

2018 3,27 2,85 2,22 3,29 2,31 19,22 10,1 1,86 

 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa pada PT. AKR 

Corporindo Tbk (AKRA) pada tahun 2014-2015 adanya peningkatan nilai ROA, 

tetapi pada tahun 2016 nilai ROA menurun. Dari tahun ke tahun nilai ROA 

AKRA ini selalu naik turun atau fluktuasi.  

Pada PT. Global Mediacom Tbk (BMTR) pada tahun 2014-2015 

mengalami penurunan dan meningkat pada tahun 2016-2017, kemudian pada 

tahun 2018 mengalami penurunan. Pada PT. Jasa Marga Tbk (JSMR) pada tahun 

2014-2018 terjadi penurunan setiap tahunnya. Perusahaan Gas Negara Tbk 

(PGAS), pada tahun 2014-2017 mengalami penurunan setiap tahunnya dan pada 

tahun 2018 nilai ROA meningkat kembali.  

Pada PT. Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) pada tahun 2014-2015 

mengalami peningkatan, dari tahun 2015-2016 terjadi penurunan, pada tahun 

2017 meningkat kembali, dan tahun 2018 terjadi penurunan kembali. Nilai ROA 



PTPP ini mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada PT. Surya Citra Media Tbk 

pada tahun 2014-2015 mengalami peningkatan, dan dari tahun 2016-2018 terjadi 

penurunan. PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) pada tahun 2014-2015 

nilai ROA menurun dan pada tahun 2016-2017 nilai ROA meningkat, dan 

mennurun lagi pada tahun 2018. Sedangkan PT. Wijaya Karya Tbk (WIKA) pada 

tahun 2014-2015 nilai ROA menurun dan pada tahun 2016 meningkat kembali, 

tetapi dari tahun 2017-2018 terjadi penurunan lagi. 

Fluktuasi nilai Return On Asset (ROA) pada perusahaan jasa tersebut 

disebabkan oleh kinerja keuangan perusahaan yang tidak stabil atau berubah-

ubah. 

4.1.2.1.2 Return On Equity (ROE) 

Data dari hasil penelitian pada perusahaan yang termasuk kelompok Jakarta 

Islamic Index (JII) yang terdaftar di BEI mengenai ROE dari tahun 2014-2018 

dapat dilihat dari tabel di bawah ini 

Tabel 4.2 

Data Return On Equity (ROE) 

Kelompok JII Tahun 2014-2018 

Tahun AKRA BMTR JSMR PGAS PTPP SCMA TLKM WIKA 

2014 13,26 8,13 11,22 25,23 22,32 41,56 24,9 15,08 

2015 14,53 1,85 10,67 13,32 16,52 44,57 24,96 12,93 

2016 12,97 5,65 11,04 9,73 10,67 40,78 27,64 9,18 

2017 14,45 7,46 11,4 4,64 12,1 29,91 29,16 9,27 

2018 7,03 5,86 8,9 6,61 7,35 23,42 19,46 6,87 



Berdasarkan tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa pada PT. AKR 

Corporindo Tbk (AKRA) pada tahun 2014-2015 adanya peningkatan nilai ROA, 

tetapi pada tahun 2016 nilai ROE menurun. Pada tahun 2017 nilai ROA 

meningkat kembali dan pada tahun 2018 kembali terjadi penurunan. Dari tahun ke 

tahun nilai ROA AKRA ini selalu naik turun atau fluktuasi.  

Pada PT. Global Mediacom Tbk (BMTR) pada tahun 2014-2015 nilai 

ROE mengalami penurunan dan meningkat pada tahun 2016-2017, pada tahun 

2018 nilai ROE mengalami penurunan. Pada PT. Jasa Marga Tbk (JSMR) pada 

tahun 2014-2015 dan pada tahun 2016-2017 terjadi peningkatan, kemudian pada 

tahun 2018 nilai ROE menurun kembali. Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), 

pada tahun 2014-2017 mengalami penurunan setiap tahunnya dan pada tahun 

2018 meningkat kembali.  

Pada PT. Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) pada tahun 2014-2016 

terjadi penurunan, pada tahun 2017 meningkat kembali dan pada tahun 2018 

terjadi penurunan nilai ROE. Pada PT. Surya Citra Media Tbk pada tahun 2014-

2015 mengalami peningkatan, dan dari tahun 2016-2018 nilai ROE selalu turun. 

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) pada tahun 2014-2017 nilai ROE 

selalu meningkat dan pada tahun 2018 nilai ROE menurun. Sedangkan PT. 

Wijaya Karya Tbk (WIKA) pada tahun 2014-2016 nilai ROE menurun dan pada 

tahun 2017 meningkat kembali, dan tahun 2018 terjadi penurunan kembali. 

Fluktuasi nilai Return On Equity (ROE) pada perusahaan jasa tersebut 

disebabkan oleh kinerja keuangan perusahaan yang tidak stabil atau berubah-

ubah. 



4.1.2.1.3 Earning Per Share (EPS) 

Data dari hasil penelitian pada perusahaan yang termasuk kelompok Jakarta 

Islamic Index (JII) yang terdaftar di BEI mengenai EPS dari tahun 2014-2018 

dapat dilihat dari tabel di bawah ini 

Tabel 4.3 

Data Earning Per Share (EPS) 

Kelompok JII Tahun 2014-2018 

Tahun AKRA BMTR JSMR PGAS PTPP SCMA TLKM WIKA 

2014 206,99 49,65 209,08 370,9 110,18 99,51 145,22 122,1 

2015 262,36 3,67 213,14 242,58 174,62 104,21 153,66 114,32 

2016 253,22 14,36 260,4 168,67 185,72 102,65 171,93 127,89 

2017 299,94 34,78 303,15 80 278,05 91,06 219,69 151,18 

2018 323,21 27,32 244,05 134,34 180,85 81,33 141,19 117,86 

 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa pada PT. AKR 

Corporindo Tbk (AKRA) pada tahun 2014-2015 adanya peningkatan, pada tahun 

2016 menurun dan pada tahun 2017-2018 meningkat kembali.  

Pada PT. Global Mediacom Tbk (BMTR) pada tahun 2014-2015 

mengalami penurunan dan meningkat pada tahun 2016-2017, kemudian pada 

tahun 2018 mengalami penurunan kembali. Pada PT. Jasa Marga Tbk (JSMR) 

pada tahun 2014-2017 EPS meningkat dan pada tahun 2018 terjadi penurunan. 

Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), pada tahun 2014-2017 mengalami 

penurunan dan pada tahun 2018 EPS meningkat kembali.  



Pada PT. Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) pada tahun 2014-2017 

mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pada tahun 2018 terjadi penurunan.  

Pada PT. Surya Citra Media Tbk pada tahun 2014-2015 mengalami peningkatan, 

dan dari tahun 2016-2018 terjadi penurunan. PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk 

(TLKM) pada tahun 2014-2017 EPS meningkat dan pada tahun 2018 EPS 

menurun. Sedangkan PT. Wijaya Karya Tbk (WIKA) pada tahun 2014-2015 EPS 

menurun dan pada tahun 2016-2017 meningkat kembali, dan pada tahun 2018 

terjadi penurunan lagi. 

Fluktuasi nilai Earning Per Share (EPS) pada perusahaan jasa tersebut 

disebabkan oleh fluktuasi harga saham pada pasar modal. 

4.1.2.1.4 Return Saham 

Data dari hasil penelitian pada perusahaan yang termasuk kelompok Jakarta 

Islamic Index (JII) yang terdaftar di BEI mengenai return saham dari tahun 2014-

2018 dapat dilihat dari tabel di bawah ini 

Tabel 4.4 

Data Return Saham 

Kelompok JII Tahun 2014-2018 

Tahun AKRA BMTR JSMR PGAS PTPP SCMA TLKM WIKA 

2014 -5,83 -25 49,21 34,08 208,1

9 

33,33 33,25 132,91 

2015 74,15 -22,81 -25,88 -54,25 8,39 -11,43 8,38 -28,26 

2016 -16,37 -44,09 -17,32 -1,64 -1,67 -9,68 28,18 -10,61 

2017 5,83 -4,06 48,15 -35,18 -30,71 -11,43 11,56 -34,32 

2018 -32,44 -58,98 -33,12 21,14 -31,63 -24,6 -15,54 6,77 



Berdasarkan tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa pada PT. AKR 

Corporindo Tbk (AKRA) pada tahun 2014-2015 adanya peningkatan return 

saham, tetapi pada tahun 2016 return saham menurun. Pada tahun 2017  return 

saham meningkat dan terjadi penurunan kembali pada tahun 2018.  

Pada PT. Global Mediacom Tbk (BMTR) pada tahun 2014-2015 

meningkat, pada tahun 2016 return saham menurun dan meningkat kembali pada 

tahun 2017, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan. Pada PT. Jasa 

Marga Tbk (JSMR) pada tahun 2014-2015 return saham menurun, pada tahun 

2016-2017 terjadi peningkatan dan pada tahun 2018 menurun kembali. 

Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), pada tahun 2014-2015 mengalami 

penurunan, pada tahun 2016 return saham meningkat dan pada tahun 2017 return 

saham menurun, kemudian pada tahun 2018 return saham meningkat kembali. 

 Pada PT. Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) pada tahun 2014-2018 

mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada PT. Surya Citra Media Tbk pada 

tahun 2014-2015 mengalami penurunan, pada tahun 2016 terjadi peningkatan. 

Dan pada tahun 2017-2018 return saham menurun kembali. PT. Telekomunikasi 

Indonesia Tbk (TLKM) pada tahun 2014-2015 return saham menurun dan 

meningkat kembali pada tahun 2016, pada tahun 2017-2018 return saham 

menurun. Sedangkan PT. Wijaya Karya Tbk (WIKA) pada tahun 2014-2015 

return saham menurun dan pada tahun 2016 meningkat kembali. Pada tahun 2017 

terjadi penurunan lagi dan pada tahun 2018 kembali meningkat. 

Fluktuasi return saham ini disebabkan oleh berubah-ubahnya harga saham 

di pasar modal yang mengakibatkan return saham tidak stabil. 



4.1.3 Hasil Uji Asumsi Klasik 

 Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik 

parametrik. Menurut Sugiyono (2016 : 201) “Statistik parametrik digunakan untuk 

menguji parameter populasi melalui statistik, atau menguji ukuran populasi 

melalui data sampel. 

4.1.3.1 Hasil Uji Normalitas 

 Untuk mengetahui apakah residual data berdistribusi normal atau tidak, 

maka dilakukan pengujian menggunakan SPSS dan hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 ROA ROE EPS Return 

N 40 40 40 40 

Normal Parameters
a,b

 Mean 1,6385 2,4805 147,0500 3,5841 

Std. Deviation ,93271 ,77131 158,83969 1,33748 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,128 ,085 ,094 ,130 

Positive ,128 ,063 ,094 ,130 

Negative -,093 -,085 -,076 -,087 

Test Statistic ,128 ,085 ,094 ,130 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,068
c
 ,200

c,d
 ,200

c,d
 ,200

c,d
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

 Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa nilai Asymp. Sig untuk 

setiap variabel yang akan diteliti berdistribusi normal, karena memiliki nilai 

signifikan lebih besar dari 0,05. 



 
Grafik 4.1 

Sumber : Data diolah SPSS 

Pada grafik 4.1 diatas, histogram terdistribusi secara normal karena kurva 

berbentuk lonceng yang tidak condong ke kiri dan ke kanan. 

 

 



 
                 Grafik 4.2 

Sumber : Data di olah SPSS 

Dari hasil uji grafik normal P-Plot dapat diketahui bahwa titik-titik plot 

melebar tetapi mengikuti garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

dalam uji grafik normal P-Plot berdistribusi normal dengan kata lain memenuhi 

asumsi klasik normalitas. 

 

 

 

 

 



 

4.1.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas 

 Untuk mengetahui hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 4.6 

 

                      Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

ROA ,161 6,214 

ROE ,150 6,650 

EPS ,848 1,179 

a. Dependent Variable: Return 

 

Uji multikolinearitas dilihat untuk melihat ada atau tidaknya hubungan 

linier atau korelasi antara variabel bebas. Pada uji multikolinearitas diharapkan 

tidak terjadi gejala multikolinearitas. Jika nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10 maka 

tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan, jika nilai tolerance < 0,1 dan VIF > 10, 

maka terdapat multikolinearitas. 

Dari hasil uji pada tabel 4.6 dapat dilihat nilai tolerance ROA sebesar 

0,161 > 0,1 dan nilai VIF sebesar 6,214 < 10, nilai tolerance ROE sebesar 0,150 > 

0,1 dan nilai VIF sebesar 6,650 < 10, dan nilai tolerance EPS sebesar 0,848 > 0,1 

dan nilai VIF sebesar 1,179 < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji 

multikolinearitas tidak terdapat gejala multikolinearitas. 

 

 



4.1.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dalam penelitian ini 

menggunakan grafik scatterplot. Dibawah ini terdapat hasil dari uji 

heteroskedastisitas menggunakan grafik scatterplot: 

 
Grafik 4.3 

Sumber : Data di olah SPSS 

Dari grafik 4.3 terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tersebar 

dibawah dan diatas angka 0. Dapat disimpulkan bahwa model regresi terjadi 

homoskedastisitas dan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sehingga 

persamaan regresi yang diuji telah memenuhi asumsi heteroskedastisitas. 

 

 

 



4.1.3.4 Hasil Uji Autokorelasi 

Untuk mengetahui hasil uji autokorelasi dengan menggunakan metode 

durbin watson dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Durbin Watson 

          Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,636
a
 ,404 ,360 55,62751 1,968 

a. Predictors: (Constant), ROE, EPS, ROA 

b. Dependent Variable: Return 

  

Uji autokorelasi dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya masalah 

autokorelasi. Pengujian dalam uji autokorelasi yang sering digunakan yaitu 

menggunakan uji Durbin-Watson (uji DW). Pengambilan keputusan dengan uji 

DW yaitu: 

 Jika du < dw < 4 – du, maka Ho diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi. 

 Jika dw < dl atau dw > 4 – dl, maka Ho ditolak, artinya terjadi autokorelasi. 

 Jika dl < dw < du atau 4 – du < dw < 4 – dl, artinya tidak ada kepastian 

atau kesimpulan yang pasti. 

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 4.7 nilai durbin watson 

sebesar 1,968. Dengan nilai du 1,659 < dw 1,968 < 4 – du sebesar 2,341 yang 

artinya Ho diterima dan tidak terjadi autokorelasi. 

 

 

 



4.1.4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Melihat dari hasil uji asumsi klasik tidak terjadi masalah pada data yang 

digunakan. Oleh karena itu bisa dilanjutkan pengujian analisis regresi linear 

berganda. 

Persamaan regresi dapat dilihat pada tabel dari hasil coefficients yang 

dihasilkan dari output SPSS terhadap kedua variabel independen yaitu Return On 

Asset (ROA), Return On Equity (ROE), dan Earning Per Share (EPS) terhadap 

return saham yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.8 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -46,873 15,521  -3,020 ,005 

ROA -13,031 2,323 -2,268 -5,609 ,000 

ROE 11,325 1,885 2,405 6,009 ,000 

EPS -,121 ,072 -,217 -1,681 ,101 

a. Dependent Variable: Return_Saham 

 

Sumber : Data diolah SPSS 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui persamaan regresi linier 

berganda yaitu: 

Y = -46,873 -13,031X1 + 11,325X2 -0,121X3 

Y = Return Saham 

X1 = ROA 

X2 = ROE 

X3 = EPS 



Berdasarkan persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar -

46,873 menyatakan bahwa nilai ROA, ROE, dan EPS sama dengan nol, maka 

return berkurang -46,873. Jika variabel ROA menurun 1, maka akan menurunkan 

return sebesar -13,031, jika variabel ROE meningkat 1, maka akan menurunkan 

return sebesar 11,325, dan jika variabel EPS menurun 1, maka akan menurunkan 

return sebesar -0,121 dengan asumsi nilai koefisien regresi variabel konstan. 

4.1.5 Uji Hipotesis 

4.1.5.1 Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menjelaskan variabel independen. Adapun 

hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut: 

Ho1 = Return on Asset (ROA) tidak berpengaruh terhadap return saham 

Ha1 = Return on Asset (ROA) berpengaruh terhadap return saham 

Ho2 = Return on Equity (ROE) tidak berpengaruh terhadap harga saham 

Ha2 = Return on Equity (ROE) berpengaruh terhadap return saham 

Ho3 = Earning Per Share (EPS) tidak berpengaruh terhadap return saham 

Ha3 = Earning Per Share (EPS)  berpengaruh terhadap return saham 

Ho4 = Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Earning Per Share (EPS) tidak 

berpengaruh terhadap return saham 

Ha4 =Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Earning Per Share (EPS) 

berpengaruh terhadap return saham 

Adapun hasil pengolahan data menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

 



Tabel 4.9 

Uji Parsial (t) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -46,873 15,521  -3,020 ,005 

ROA -13,031 2,323 -2,268 -5,609 ,000 

ROE 11,325 1,885 2,405 6,009 ,000 

EPS -,121 ,072 -,217 -1,681 ,101 

a. Dependent Variable: Return_Saham 

 

Sumber : Data di olah SPSS 

Berdasarkan tabel 4.9 hasil dari uji t, dengan kriteria pengujian taraf 

signifikan α = 0,05, dengan df = n-k-1, maka df=40-3-1 = 36 sampel dalam 

penelitian setelah jumlah keseluruhan 40 dikurangi menggunakan rumus df = n-k-

1, sehingga diperoleh ttabel 1,688. Uji ini dilakukan dengan membandingkan thitung 

dengan ttabel sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 

 Jika thitung < ttabel maka Ho diterima dan Ha ditolak 

 Jika thitung > ttabel maka Ha diterima dan Ho ditolak 

Tabel 4,9 menunjukkan thitung dari variabel ROA (X1) sebesar -5,609 < ttabel 

1,688, maka Ho diterima dan Ha ditolak, dapat diartikan Return On Asset (ROA) 

tidak berpengaruh terhadap return saham dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, 

menunjukkan tidak berpengaruh yang signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa 

ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan jasa 

yang terdaftar di BEI yang termasuk pada kelompok JII. 



Pada variabel ROE (X2) sebesar 6,009 > 1,688 maka Ha diterima dan Ho 

ditolak. Dapat diartikan Return On Equity (ROE) berpengaruh positif terhadap 

return saham, dan memiliki nilai signifikansi 0,000 < 0,05 menunjukkan pengaruh 

yang signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa ROE berpengaruh signifikan 

terhadap return saham pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI yang termasuk 

pada kelompok JII. 

Variabel EPS (X3) sebesar -1,681 < 1,688 maka Ha diterima dan Ho 

ditolak. Dapat diartikan Earning Per Share (EPS) tidak berpengaruh terhadap 

return saham, dan memiliki nilai signifikansi 0,101 > 0,05 menunjukkan tidak 

signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa EPS tidak berpengaruh terhadap return 

saham pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI yang termasuk pada kelompok 

JII. 

4.1.5.2 Hasil Uji Simultan (Uji F) 

Pada uji F derajat yang digunakan sebagai perbandingan adalah 0,05, 

apabila nilai probabilitas < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

yag signifikan secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel 

dependen. Tetapi, jika nilai signifkan > 0,05 maka dapat diartikan tidak adanya 

pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikan Fhitung dengan Ftabel 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

 Jika Fhitung < Ftabel maka Ho diterima dan Ha ditolak 

 Jika Fhitung > Ftabel maka Ha diterima dan Ho ditolak 



Adapun hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.10 

Uji Simultan (Uji F) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 48228,616 3 16076,205 12,294 ,000
b
 

Residual 47076,280 36 1307,674   

Total 95304,897 39    

a. Dependent Variable: Return_Saham 

b. Predictors: (Constant), EPS, ROE, ROA 

 

Sumber : Data di olah SPSS 

Dari tabel 4.10 menunjukkan nilai signifikansi 0,000 dan nilai Fhitung 

sebesar 12,294 dengan df pembilang 3 dan df penyebut 36 dan dapat diketahui 

nilai Ftabel 2,866. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai Fhitung 12,294 > Ftabel 

2,866 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, maka Ha4 diterima dan Ho4 ditolak. 

Dapat diartikan bahwa Return On Asset (ROA) , Return On Equity (ROE), dan 

Earning Per Share (EPS) berpengaruh signifikan terhadap return saham pada 

perusahaan jasa yang terdaftar di BEI yang termasuk pada kelompok JII. 

4.1.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Pengujian terakhir yaitu uji koefisien determinasi. Untuk mengetahui hasil 

uji koefisien determinasi dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

 

 



Tabel 4.11 

Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,636
a
 ,404 ,360 55,62751 1,968 

a. Predictors: (Constant), ROE, EPS, ROA 

b. Dependent Variable: Return 

 

Sumber : Data diolah SPSS 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa nilai koefisien 

determinasi (Kd) sebesar 0,636 atau 40,4%, ini sama dengan hasil menggunakan 

rumus Kd = R
2
 x 100% (0,636

2
 X 100%) = 40,4%. Dapat disimpulkan bahwa 

Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), dan Earning Per Share (EPS) 

berpengaruh sebesar 40,4% pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI yang 

termasuk kelompok JII dan sisanya sebesar 59,6% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh Return on Asset (ROA) Terhadap Return Saham pada 

Perusahaan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang 

Termasuk pada Kelompok Jakarta Islamic Index 

Sebelum berinvestasi, para investor akan mecari informasi tentang kinerja 

laporan keuangan suatu perusahaan, agar para investor mendapatkan return yang 

diharapkan. Rasio yang dapat dijadikan acuan untuk mengetahui kinerja laporan 

keuangan suatu perusahaan yaitu rasio Return on Asset (ROA). Karena, ROA 



dapat digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

dengan menggunakan total aset (kekayaan) perusahaan. 

Berdasarkan tabel uji t yang telah dilakukan pada variabel Return on Asset 

(ROA) dengan kriteria pengujian dengan taraf signifikan α = 0,05, dengan df = n-

k-1, maka df=40-3-1 = 36 sehingga diperoleh ttabel 1,688. Uji ini dilakukan dengan 

membandingkan thitung dengan ttabel sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 

 Jika thitung < ttabel maka Ho diterima dan Ha ditolak 

 Jika thitung > ttabel maka Ha diterima dan Ho ditolak 

Berdasarkan hasil dari uji t yang terdapat dalam tabel 4,9 menunjukkan thitung dari 

variabel ROA (X1) sebesar -5,609 < ttabel 1,688, maka Ho1 diterima dan Ha1 

ditolak, dapat diartikan Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh terhadap return 

saham dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, menunjukkan tidak berpengaruh yang 

signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan 

terhadap return saham pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI yang termasuk 

pada kelompok JII. 

Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Wikan Budi Utami 

(2014) dengan judul “Analisis Pengaruh EVA, ROA, DAN ROE Terhadap Return 

Saham Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta Tahun 2006-2008” 

yang menunjukkan hasil penelitian bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap return 

saham.  

Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan jika nilai ROA naik 

maka kinerja perusahaan tersebut sudah baik dalam menghasilkan laba dengan 

total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Tetapi, jika nilai ROA naik belum tentu 



mempengaruhi nilai return saham, karena ROA tidak hanya menghitung investasi 

saja tetapi juga banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai ROA, 

sehingga nilai ROA tidak mempengaruhi nilai return saham pada perusahaan jasa 

yang terdaftar di BEI yang termasuk kelompok JII. 

4.2.2 Pengaruh Return on Equity (ROE) Terhadap Return Saham pada 

Perusahaan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang 

Termasuk pada Kelompok Jakarta Islamic Index 

Selain rasio Return on Asset (ROA),rasio yang digunakan sebelum para 

investor berinvestasi yaitu rasio Return on Equity (ROE). Karena, ROE dapat 

digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi 

para pemegang saham. Perusahaan yang dapat menghasilkan laba dengan baik 

maka akan menarik para investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. 

Karena, return yang di dapatkan akan bagus. 

Berdasarkan tabel uji t yang telah dilakukan pada variabel Return on 

Equity (ROE) dengan kriteria pengujian dengan taraf signifikan α = 0,05, dengan 

df = n-k-1, maka df=40-3-1 = 36 sehingga diperoleh ttabel 1,688. Uji ini dilakukan 

dengan membandingkan thitung dengan ttabel sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 

 Jika thitung < ttabel maka Ho diterima dan Ha ditolak 

 Jika thitung > ttabel maka Ha diterima dan Ho ditolak 

Pada variabel ROE (X2) sebesar 6,009 > 1,688 maka Ha2 diterima dan Ho2 

ditolak. Dapat diartikan Return On Equity (ROE) berpengaruh positif terhadap 

return saham, dan memiliki nilai signifikansi 0,000 < 0,05 menunjukkan pengaruh 

yang signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa ROE berpengaruh signifikan 



terhadap return saham pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI yang termasuk 

pada kelompok JII. 

Hal ini sama dengan teori yang diutarakan oleh Kasmir (2015 : 204) “ROE 

merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 

Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio 

ini maka semakin baik artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat demikian 

pula sebaliknya”. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan, jika ROE 

meningkat maka kinerja perusahaan akan semakin baik. Oleh karena itu, return 

yang didapatkan akan semakin baik. 

Hal ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Priscilia (2013) 

dengan judul “Pengaruh Return on Equity dan Earning Per Share Terhadap Return 

Saham pada Perusahaan Food and Beverage di BEI periode 2010-2013” yang 

menunjukkan hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 

antara ROE terhadap return saham. 

4.2.3 Pengaruh Earning Per Share (EPS) Terhadap Return Saham pada 

Perusahaan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang 

Termasuk pada Kelompok Jakarta Islamic Index 

Dari hasil uji t pada tabel 4.9, variabel Earning Per Share (EPS) dengan 

kriteria pengujian dengan taraf signifikan α = 0,05, dengan df = n-k-1, maka 

df=40-3-1 = 36 sehingga diperoleh ttabel 1,688. Uji ini dilakukan dengan 

membandingkan thitung dengan ttabel sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 

 Jika thitung < ttabel maka Ho diterima dan Ha ditolak 

 Jika thitung > ttabel maka Ha diterima dan Ho ditolak 



Pada variabel EPS (X3) sebesar -1,681 < 1,688 maka Ho3 diterima dan Ha3 

ditolak. Dapat diartikan Earning Per Share (EPS) tidak berpengaruh terhadap 

return saham, dan memiliki nilai signifikansi 0,101 > 0,05 menunjukkan tidak 

signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa EPS tidak berpengaruh terhadap return 

saham pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI yang termasuk pada kelompok 

JII. 

Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Elizar Sinambela 

(2015) yang berjudul “Pengaruh Earning Per Share (EPS) Terhadap Return Saham 

pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia” yang menunjukkan hasil EPS tidak berpengaruh dan tidak signifikan 

terhadap return saham. 

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan, jika EPS yang dihasilkan oleh 

suatu perusahaan itu meningkat belum tentu return sahamnya pun meningkat. 

Karena, EPS itu hasil atau keuntungan yang didapatkan oleh investor, tetapi return 

saham yaitu tingkat pengembalian atas saham yang dimiliki oleh investor. Dan 

juga EPS bukan satu-satunya faktor yang dapat mempengaruhi return saham, 

karena masih banyak faktor eksternal yang mempengaruhi return saham seperti 

faktor fundamental, faktor pasar, dan faktor makro. 

 

 

 

 

 



4.2.4 Pengaruh Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), dan 

Earning Per Share (EPS) Terhadap Return Saham pada Perusahaan 

Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang Termasuk pada 

Kelompok Jakarta Islamic Index 

Return saham merupakan tujuan utama investor dalam melakukan 

investasi pada suatu perusahaan, dengan adanya return para investor dan 

perusahaan sama-sama mendapatkan keuntungan. 

Untuk melihat hasil uji F yaitu apabila nilai probabilitas < 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yag signifikan secara bersama-sama antara 

variabel independen terhadap variabel dependen. Tetapi, jika nilai signifkan > 

0,05 maka dapat diartikan tidak adanya pengaruh yang signifikan secara bersama-

sama antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikan Fhitung dengan Ftabel 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

 Jika Fhitung < Ftabel maka Ho diterima dan Ha ditolak 

 Jika Fhitung > Ftabel maka Ha diterima dan Ho ditolak 

Dari tabel 4.10 menunjukkan nilai signifikansi 0,000 dan nilai Fhitung sebesar 

12,294 dengan df pembilang 3 dan df penyebut 36 dan dapat diketahui nilai Ftabel 

2,866. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai Fhitung 12,294 > Ftabel 2,866 

dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, maka Ha4 diterima dan Ho4 ditolak. Dapat 

diartikan bahwa Return On Asset (ROA) , Return On Equity (ROE), dan Earning 

Per Share (EPS) berpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan 

jasa yang terdaftar di BEI yang termasuk pada kelompok JII. 



Hal ini sama dengan teori yang diutarakan oleh Kasmir (2016 : 201) 

“ROA merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang 

digunakan dalam perusahaan”. masih sama dengan teori yang diutarakan oleh 

Kasmir (2015 : 204) “ROE merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah 

pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal 

sendiri. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik artinya posisi pemilik 

perusahaan semakin kuat demikian pula sebaliknya”. Dan teori yang diutarakan 

oleh Fahmi (2016 : 83) “EPS adalah bentuk pemberian keuntungan yang 

diberikan kepada pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki”. 

Dari ketiga teori tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika Return on 

Asset, Return on Equity, dan Earning Per Share meningkat maka akan 

meningkatkan return saham, karena jika nilai ROA, ROE, dan EPS meningkat 

maka akan banyak investor yang berinvestasi di perusahaan tersebut. Dari uraian 

tersebut maka disimpulkan bahwa Return on Asset (ROA(, Return on Equity 

(ROE), dan Earning Per Share (EPS) berpengaruh secara simultan terhadap return 

saham. 

 


