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ABSTRAK
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On Assets (ROA) Terhadap Return Saham Melalui Earning Per Share 
(EPS) (Studi pada perusahaan manufaktur Tahun 2009-2011). 
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Investasi pada asset keuangan mengandung banyak ketidak pastian. Pada 
dasarnya investor dalam menanamkan modalnya menginginkan return atau 
tingkat pengembalian yang tinggi. Oleh karena itu para investor harus pintar 
memilih perusahaan mana yang bisa menghasilkan laba yang tinggi, sehingga 
dapat menerima return yang tinggi pula. Untuk menilai kemampuan perusahaan 
dalam menghasilkan laba dapat melalui informasi yang terkandung dalam laporan 
keuangan, yaitu diamati dengan menghitung rasio keuangan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh langsung return on equity  (ROE) dan 
return on assets (ROA) terhadap return saham di perusahaan manufaktur (2) 
Pengaruh langsung return on equity  (ROE) dan return on assets (ROA) terhadap
earning per share (EPS) di perusahaan manufaktur (3) Pengaruh tidak langsung 
return on equity (ROE) dan return on assets (ROA) terhadap return saham 
melalui earning per share (EPS)  di perusahaan manufaktur.

Jenis penelitian ini termasuk Jenis penelitian asosiatif kausalitas. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang listing di BEI 
tahun 2009-2011. Sampel yang digunakan adalah 73 perusahaan manufaktur yang 
listing di BEI selama periode 2009-2011. Sedangkan teknik analisis data dengan 
mengunakan teknik analisis jalur (path analysis) untuk melihat pengaruh langsung 
varibel eksogen, yaitu return on equity (X1) dan return on assets (X2) terhadap 
variabel endogen, yaitu return saham (Y), dan pengaruh tidak langsung melalui 
variabel intervening, yaitu earning per share (Z).

Hasil penelitian ini adalah return on equity (ROE) tidak berpengaruh 
signifikan secara langsung terhadap return saham tetapi ROE berpengaruh 
signifikan secara tidak langsung melalui earning pershare (EPS). Sedangkan 
return on assets (ROA) tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap 
return saham dan tidak berpengaruh secara tidak langsung melalui earning per 
share (EPS) pada pada perusahaan manufaktur yang listing di BEI tahun 2009-
2011. 


