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ABSTRAK  

Ulul Aula, 1620310041, Pengaruh Return On Equity (ROE) dan 

Earnings Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2018. 

Keberadaan pasar modal di Indonesia ditandai dengan banyaknya 

investor yang mulai menanamkan sahamnya, analisis tentang saham dapat 

menggunakan harga saham dalam bentuk rupiah sebagai acuan. Kondisi 

perekonomian di Indonesia yang masih belum stabil mempengaruhi kondisi 

perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia, hal tersebut berdampak pada 

harga saham yang tidak stabil. Harga saham selalu berfluktuatif setiap tahun 

bahkan dalam hitungan detik. Variabel Return On Equity (ROE) dipilih karena 

rasio yang mewakili pengembalian atas seluruh aktivitas perusahaan dan 

Earnings Per Share (EPS) dipilih karena menunjukkan berapa rupiah laba 

yang diterima investor dari setiap lembar saham 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Return On Equity 

(ROE) dan Earnings Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham secara parsial 

dan simultan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Periode 2016-2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan (Library Research) yakni penelitian yang dilaksanakan dengan 

menggunakan literature. Literature yang digunakan adalah laporan keuangan 

tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

dalam kurun waktu 2016-2018, dengan pendekatan penelitian kuantitatif. 

Teknik yang digunakan dalam pemilihan sampel yaitu purposive sampling, 

sehingga didapatkan sampel sebanyak 36 perusahaan. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian adalah statistik deskriptif, regresi berganda, 

uji t, uji F, koefisien determinasi dan uji asumsi klasik.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return 

On Equity (ROE) tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2016-2018, hal tersebut dibuktikan dengan hasil pengujian yang diperoleh nilai 

probabilitas lebih dari 0,05 (0,128 > 0,05), serta t hitung kurang dari t tabel yaitu (-

1,534 < 1,688). Sedangkan variabel Earnings Per Share (EPS) berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018, dikarenakan nilai probabilitas 

lebih dari 0,05 (0,001 > 0,05), serta t hitung lebih dari t tabel yaitu (3,529 > 1,688). 

Secara simultan Return On Equity (ROE) dan Earnings Per Share (EPS) 

mempengaruhi harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018 dengan hasil perhitungan tabel 

4.8 diperoleh F hitung sebesar 6.933 sementara F tabel sebesar 4,13 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,001. 
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