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Saham.  
Investor dalam menanamkan modalnya selalu mengharapkan return saham 

yang tinggi. Oleh karena itu para investor harus dapat menilai perusahaan mana yang 
memiliki laba yang tinggi, sehingga return sahamnya juga tinggi. Untuk menilai 
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, diperlukan analisis rasio keuangan 
diantaranya Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE).Permasalahan yang 
dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pengaruh secara simultan Return 
On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) terhadap return saham pada 
perusahaan manufaktur  di BEJ. (2) Bagaimana pengaruh secara parsial Return On 
Assets (ROA) terhadap return saham pada perusahaan manufaktur  di BEJ. (3) 
Bagaimana pengaruh secara parsial Return On Equity (ROE) terhadap return saham 
pada perusahaan manufaktur  di BEJ Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui 
bagaimana pengaruh secara simultan Return On Assets (ROA) dan Return On Equity 
(ROE) terhadap return saham pada perusahaan manufaktur  di BEJ. (2) Untuk 
mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial Return On Assets (ROA) terhadap 
return saham pada perusahaan manufaktur  di BEJ. (3) Untuk mengetahui bagaimana 
pengaruh secara parsial Return On Equity (ROE) terhadap return saham pada 
perusahaan manufaktur  di BEJ.   

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 153 perusahaan yang bergerak dalam 
industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan periode 
pengamatan tahun 2001-2003. Sedangkan pengambilan sampel berjumlah 28 
perusahaan dilakukan dengan purposive sampling. Variabel yang dikaji dalam 
penelitian ini, meliputi Return On Assets (X1), Return On Equity (X2), dan Return 
Saham (X3). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dokumentasi. Data-data dalam penelitian ini merupakan data yang bersumber dari 
laporan keuangan tahunan emiten / perusahaan dalam Indonesian Capital Market 
Directory (ICMD) tahun 2004. Data yang diperoleh dianalisis dengan regresi. 

Hasil regresi dengan menggunakan tingkat signifikasi α = 5% menunjukkan 
hasil sebagai berikut : R2 = 0.289 ; F = 13,046; signifikansi = 0,000. Hasil ini 
menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh positif antara Return On 
Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) terhadap Return Saham. Secara parsial 
variabel Return On Assets (ROA) berpengaruh signifikan terhadap return saham pada 
perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung 
(2,426) > ttabel (1,989) dan memiliki probabilitas value sebesar 0,000 lebih kecil dari 
0,05. Besar pengaruh ROA terhadap return saham adalah 6,76 %. Variabel Return On 
Equity (ROE) secara parsial berpengaruh signifikan  terhadap return saham pada 
perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung 
(2,522) > ttabel (1,989) dan memiliki probabilitas value sebesar 0,000 lebih kecil dari 
0,05. Besar pengaruh ROE terhadap return saham adalah 1,69%.  

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para investor dan 
pihak lain yang membutuhkan. Para investor dalam menanamkan modalnya dapat 
menggunakan ROA dan ROE untuk memprediksi return sahamnya. Namun selain 
memprediksi return saham, para investor juga harus memperhatikan faktor lain, 
misalnya beta, ukuran perusahaan, rasio harga buku dan harga pasar, pola musiman, 



retriksi pinjaman, saham asing, periode kenaikan dan kemunduran pasar, maupun 
kondisi sosial, politik, dan ekonomi. 
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