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Penelitian ini merupakan studi empiris pada perusahaan yang masuk kategori Jakarta Islamic 

Index dengan judul ” Analisis Pengaruh Earnings Per Share (EPS) dan Return On Equity (ROE) 

terhadap Harga Saham”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh EPS dan ROE 

terhadap harga saham secara simultan maupun parsial. Alat analisis yang digunakan adalah 

dengan model regresi linier berganda yang berfungsi untuk melihat pengaruh EPS dan ROE 

terhadap harga saham. Uji hipotesis yang menggunakan uji F untuk melihat pengaruh EPS dan 

ROE terhadap harga saham secara simultan dengan kriteria jika F hitung > F tabel maka Ho 

ditolak, dan F hitung < F tabel maka Ho diterima. Sedangkan untuk menguji adanya pengaruh 

EPS dan ROE secara parsial maka digunakan kriteria jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak, dan 

t hitung < t tabel maka Ho diterima. 

Hasil analisis dengan uji regresi menunjukkan nilai EPS sebesar 0.417, nilai ROE sebesar 0.229, 

dan nilai konstanta sebesar 2.077. Hasil perhitungan dari uji F menunjukkan F hitung sebesar 

5.690 lebih besar dari F tabel sebesar 3.23, artinya secara simultan EPS dan ROE berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. Selain itu, uji t menunjukkan t hitung untuk EPS sebesar 3.248 

lebih besar dari t tabel sebesar 1.684, artinya secara parsial variabel EPS berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. Sedangkan uji t hitung untuk ROE sebesar 1.179 lebih kecil dari t tabel 

sebesar 1.684, artinya secara parsial ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham.  

Hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel EPS dan ROE 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sedangkan secara parsial, variabel EPS 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham dan ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat mengimplikasikan bahwa dalam pengambilan 

keputusan investasi, investor diharapkan memperhatikan EPS sebagai acuan dalam pengambilan 

keputusan karena memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Selain itu, investor 

sebaiknya memperhatikan faktor lain yang juga mempengaruhi harga saham selain variabel EPS 

dan ROE. 

 


