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ABSTRAK 

PENGARUH PENILAIAN KINERJA MENGGUNAKAN RETURN ON 

INVESTMENT, EARNING PER SHARE, PRICE EARNING RATIO DAN 

RETURN ON EQUITY TERHADAP RETURN SAHAM 

(Studi pada Perusahaan Perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia) 

 Salah satu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja suatu 

perusahaan adalah salah satunya dengan cara menanamkan modal atau dana yang 

berlebih ke perusahaan lain yang berkekurangan dana dan memilliki prospek 

return yang baik bagi individu atau badan usaha yang melakukan investasi. Salah 

satu pertimbagan investor dalam mengambil keputusan investasinya adalah 

dengan menganalisis dan menilai kinerja dari setiap perusahaan. Biasanya para 

investor lebih memperhatikan laba akuntansi dari masing-masing perusahaan. 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis dan menilai 

tingkat laba perusahaan adalah dengan menggunakan Return on Investment (ROI), 

Earning per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER) dan Return on Equity 

(ROE). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiamana dan 

seberapa besar ROI, EPS, PER dan ROE berpengaruh signifikan terhadap return 

saham baik secara parsial maupun simultan pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011. Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda.  

Hasil dari penelitian ini adalah secara parsial ROI, EPS, PER dan ROE 

berpengaruh positif signifikan terhadap return saham dengan nilai sig. t < taraf 

nyata sig. yang digunakan dalam penelitian yaitu 5% dan thitung > ttabel dengan ttabel 

sebesar 1,981, secara simultan ROI, EPS, PER dan ROE berpengaruh signifikan 

terhadap return saham dengan nilai sig. F < taraf nyata sig. yang digunakan dalam 

penelitian yaitu 5% dan Fhitung > Ftabel yaitu 32,497 > 2,450 dan sebesar 51,4% 

return saham dipengaruhi oleh ROI, EPS, PER dan ROE sedangakan sebesar 

48,6% return saham dipengaruhi oleh variabel lain selain dari variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini. 

Kata Kunci: Return on Investment, Earning per Share, Price Earning Ratio, 

Return on Equity, Return saham 

 

 


