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ABSTRAK 

 

 

Dian Febriani (2017): ”Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Harga Saham 

pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic 

Index Bursa Efek IndonesiaPer Triwulan Tahun 2009- 

2015”.  

 

 Penelitian ini dilatar belakangi dengan semakin mudahnya masyarakat 

dalam berinvestasi dengan mudah dan resiko yang kecil, yaitu investasi di pasar 

modal. Pasar modal di Indonesia, yaitu Bursa Efek Indonesia dapat menjadi media 

pertemuan antara investor dan industri. Melalui pasar modal pemilik modal dapat 

dengan mudah menyalurkan dananya ke sektor yang produktif. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kinerja keuangan terhadap harga 

saham dan apakah rasio keuangan return on assets, earnings per shares, price 

earnings ratio, debt equity ratio berpengaruh terhadap harga saham. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan yang diproksi melalui 

return on assets, earnings per shares, price earnings ratio, debt equity ratio 

terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 

bursa efek indonesia tahun 2009-2015. 

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia cabang Pekanbaru yang 

ada di Jl. Sudirman No.73. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

saham-saham syariah yang tercatat dalam Jakarta Islamic Index per Januari 2009-

Desember 2015 yang terdiri dari 30 saham. Sedangkan sampel yang digunakan 

adalah perusahaan  dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu 

purposive sampling yang merupakan teknik penentuan sampel dengan didasarkan 

pada kriteria-kriteria tertentu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yang terdaftar di Jakarta Islamic Index selama periode Januari 2009-Desember 

2015. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwasecara parsial (uji t) Return On Asset, 

Earning Per Share, Debt To Equity Ratio berpengaruh signifikan sedangkan, Price 

Earning Ratio tidak berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan yang 

Terdaftar di Jakarta Islamic Index per triwulan  2009-2015. Hal ini dibuktikan 

dengan Return On Asset  menunjukan nilai t-hitung (4,269) > t-tabel 2,060 

dengan tingkat signifikan (0,000) < α (0,05), Earning Per Share menunjukan nilai 

t-hitung (-2.205) > t-tabel 2,060, Per Earning Share menunjukan nilai t-hitung 

(971 ) < t-tabel 2,060 dengan tingkat signifikan (0,341) < α(0,05).  Debt To 

Equity Ratio nilai t-hitung (3,296) > t-tabel 1,993 dengan tingkat signifikan (0,03) 

> α (0,05). Demikian secara simultan (Uji F) diperoleh hasil bahwa ROA, EPS, 

PER dan DER signifikan terhadap harga saham yang dibuktikan dengan Fhitung > F 

Tabel yaitu 11.623 < 2,558.Selanjutnya diperoleh nilai R Squre 0,669. Hal ini 

menunjukan bahwa  Return On Asset, Earning Per Share, Price Earning Ratio, 

Debt To Equity Ratio secara simultan berpengaruh signifikan sebesar 66,9% 

terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index per 

triwulan 2009-2015 dan sisanya 33.1,%  dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dijelaskan dalam penelitian ini. 


