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ABSTRAK 

LINTANG ARUM KUSUMAWATI. 2009. Pengaruh Return on Investment 
(ROI) dan Devidend per Share (DPS) Terhadap Return Saham Pada Perusahaan 
Food and Beverages Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2005-2007 . Jurusan 
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri semarang. 

Kata Kunci : Return on Investment (ROI) , Devidend per Share (DPS) dan 
Return Saham. 

Investor dalam menanamkan modalnya selalu mengharapkan return saham 
yang tinggi. Oleh karena itu para investor harus menilai perusahaan mana yang 
memiliki laba tinggi sehingga return sahamnya juga tinggi. Untuk menilai 
perusahaan dalam menghasilkan laba, diperlukan analisis rasio keuangan di 
antaranya Return on Investment (ROI) dan Devidend per Share (DPS). Penelitian 
ini bertujuan  (1) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial Return on 
Investment (ROI) terhadap Return Saham pada perusahaan Food and Beverages di 
Bursa Efek Indonesia (BEI). (2) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara 
parsial Devidend per Share (DPS) terhadap Return Saham pada perusahaan Food 
and Beverages di Bursa Efek Indonesia (BEI). (3) Untuk mengetahui bagaimana 
pengaruh secara simultan Return on Investment (ROI) dan Devidend per Share 
(DPS) terhadap Return Saham pada perusahaan Food and Beverages di Bursa 
Efek Indonesia (BEI). 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 57 perusahaan yang bergerak dalam 
bidang industri Food and Beverages yang terdaftar di BEI dengan periode 
pengamatan tahun 2005-2007. Penelitian ini merupakan penelitian populasi, 
karena subjeknya yang kurang dari 100. Variabel yang dikaji dalam penelitian ini 
meliputi Return on Investment (X1), Devidend per Share (X2) dan Return Saham 
(Y). Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
dokumentasi. Data-data dalam penelitian ini merupakan data yang bersumber dari 
laporan keuangan tahunan emiten atau perusahaan dalam Indonesian Capital 
Market Directory (ICMD) tahun 2008. Regresi liunier berganda digunakan untuk 
mengetahui pengaruh Return on Investment (ROI) dan Devidend per Share (DPS) 
terhadap Return Saham.  

Berdasarkan hasil penelitian, secara parsial variabel ROI tidak berpengaruh 
terhadap return saham pada perusahaan Food and Beverages di BEI. Variable 
DPS secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham pada 
perusahaan Food and Beverages di Bursa Efek Indonesia. Hasil ini menunjukkan 
bahwa secara simultan tidak terdapat pengaruh positif antara ROI dan DPS 
terhadap Return Saham. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para investor dan 
pihak lain yang membutuhkan. Para investor dalam menanamkan modalnya dapat 
menggunakan ROI dan DPS untuk memprediksi return sahamnya. Namun dalam 
memprediksi return saham para investor juga harus memperhatikan faktor lain 
dan kemunduran pasar, maupun kondisi sosial, politik dan ekonomi. 


