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PENGARUH RETURN ON INVESTMENT (ROI) DAN  

RETURN ON EQUITY (ROE) TERHADAP RETURN SAHAM 

(Kasus pada PT Semen Gresik Tbk) 

 

Oleh:  

ANDRI HELMI MUNAWAR, SE., MM. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Return On Investment 

dan Return On Equity, return saham serta pengaruh pengaruh Return On Investment dan 

Return On Equity terhadap return saham pada PT Semen Gresik Tbk. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan 

korelasional sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis 

statistik dengan menggunakan regresi berganda. 

 

1. Latar Belakang 
Pada dasarnya investor mengukur 

kinerja perusahaan berdasarkan 

kemampuan perusahaan dalam mengelola 

sumber daya yang dimiliki untuk 

menghasilkan keuntungan. Kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba 

dalam kegiatan operasinya merupakan 

fokus utama dalam penilaian kinerja 

perusahaan, karena laba merupakan 

indikator kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajibannya kepada para 

penyandang dana. Jika suatu perusahaan 

memiliki kinerja keuangan yang baik 

maka investor akan menanamkan 

modalnya, karena bisa dipastikan akan 

memperoleh keuntungan dari penanaman 

modal tersebut. Dalam melakukan 

investasi di pasar modal investor 

memerlukan informasi yang akurat 

sehingga investor tidak terjebak pada 

kondisi yang merugikan karena investasi 

di bursa efek merupakan jenis investasi 

dengan resiko yang relatif tinggi, 

meskipun menjanjikan keuntungan yang 

relatif besar. 

Dari keterangan di atas terlihat 

jelas bahwa untuk mengukur kinerja 

perusahaan dapat dilakukan dengan 

mengukur kemampuan laba 

(profitabilitas). Rasio profitabilitas antara 

lain Gross Profit Margin, Operating 

Profit Margin, Net Profit Margin, 

Earning Per Share, Return On Investment 

dan Return On Equity. Dalam penelitian 

ini penulis menggunakan Return On 

Investment dan Return On Equity untuk 

pengukuran kinerja perusahaan. 

Return On Investment  adalah 

salah satu bentuk dari rasio profitabilitas 

yang dimaksudkan untuk dapat mengukur 

kemampuan perusahaan dengan 

keseluruhan dana yang ditanamkan dalam 

aktiva yang digunakan untuk operasi 

perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan. Return On Investment yang 

positif menunjukkan bahwa dari total 

aktiva yang dipergunakkan untuk operasi 

perusahaan mampu memberikan laba bagi 

perusahaaan. Sebaliknya apabila  Return 

On Investment  negatif menunjukkan 

bahwa dari total aktiva yang 

dipergunakan perusahaan mendapatkan 

kerugian. 

 Rasio Return On Equity 

mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba berdasarkan modal 

saham tertentu. Semakin besar Return On 

Equity  mencerminkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan tinggi. 

Dalam penelitian ini peneliti 

memilih PT Semen Gresik Tbk sebagai 

objek penelitian karena perusahaan ini 

sangat diperlukan dalam perekonomian 

modern saat ini. Rencana pemerintah 

untuk membangun koridor ekonomi 

sebagai bagian dari rencana induk 

percepatan dan perluasan pembangunan 

nasional 2011-2015, memberi sinyal 

positif bagi sejumlah sektor industri, 

termasuk semen. 

(http://wartapedia.com/bisnis/korporasi/2

904-semen--konsumsi-semen-nasional-

diprediksi-naik-hingga-443-juta-

ton.html). 

Bagi produsen semen, sinyal 

positif lainnya datang dari tren pasar 

perumahan yang masih cukup kuat, 

seiring dengan ledakan jumlah penduduk. 
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Indikator ini membuat Asosiasi Semen 

Indonesia (ASI) menyebutkan konsumsi 

semen nasional pada tahun ini diprediksi 

tumbuh 10% menjadi 44,3 juta ton 

dibanding dengan konsumsi tahun lalu 

sekitar 40,3 juta ton. 

Tahun 2010, PT Semen Gresik 

Tbk mencatat perolehan laba bersih 

Rp3,63 triliun (naik 1,01%) bersaing ketat 

dengan kompetitornya. Pada sisi rasio 

pengembalian modal atau return of equity 

(ROE), Semen Gresik mencapai 30,26% 

unggul dibandingkan dengan 

kompetitornya dan dari sisi utang, Semen 

Gresik memiliki rasio utang terhadap 

modal (debt to equity ratio/ DER) yang 

aman. 

(http://wartapedia.com/bisnis/korporasi/2

904-semen--konsumsi-semen-nasional-

diprediksi-naik-hingga-443-juta-

ton.html). 

 Dalam kerangka ilmiah 

penelitian yang dilakukan, disadari bahwa 

faktor-faktor fundamental sangat luas dan 

komplek cakupannya. Salah satu alat 

ukurnya adalah rasio profitabilitas, 

berdasarkan penjelasan di atas laba bersih 

PT Semen Gresik Tbk mengalami 

peningkatan sehingga tercermin dalam 

rasio profitabilitas yang tinggi, namun 

apakah dengan rasio profitabilitas yang 

tinggi akan mampu meningkatkan harga 

saham sehingga memiliki hubungan linear 

terhadap return saham? Hal inilah yang 

perlu dikaji lebih mendalam. 

 

2. Objek Penelitian 

Objek yang diambil penulis dalam 

penelitian ini adalah laporan keuangan PT 

Semen Gresik Tbk periode 2005-2010. 

Penelitian dilakukan di Pojok Bursa 

Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi, 

Jalan Siliwangi No. 24 Tasikmalaya. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui pengaruh Return On 

Investment dan Return On Equity 

terhadap Return Saham pada PT Semen 

Gresik Tbk. 

 

3. Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui pengaruh 

Return On Investment dan Return On 

Equity  terhadap Return Saham, maka 

digunakan analisis data sebagai berikut: 

 

a. Return On Investment  

Return On Investment dapat 

didefinisikan sebagai 

kemampuan dari modal yang 

diinvestasikan dalam 

keseluruhan aktiva untuk 

menghasilkan keuntungan. 

Secara formulasi: 

Return On Investment =  
   

           
 x 100% 

                  

  Munawir (2007: 89) 

b. Return On Equity   

Return on Equity (ROE) adalah 

kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan 

modal sendiri yang dimiliki, 

sehingga ROE ini sering disebut 

sebagai rentabilitas modal sendiri. 

Secara formulasi sebagai berikut: 

ROE = 100% x 
Sendiri Modal

EAT
 

9

) 

c. Return Saham 

Ukuran yang mengukur besarnya 

perubahan kekayaan investor 

baik kenaikan maupun 

penurunan serta menjadi bahan 

pertimbangan untuk membeli 

atau mempertahankan sekuritas. 

Secara formulasi: 

Return total = ((Pt – Pt-1 + Dt) : 

Pt-1) 

                                   

Analisis Statistik 

Untuk menguji analisis yang 

digunakan, dilakukan pengujian secara 

korelasional untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh dan seberapa besar 

pengaruhnya dari ROI dan ROE terhadap 

Return Saham. Untuk lebih jelasnya akan 

dibahas berikut ini: 

1. Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk 

mengetahui bagaimana variabel dependen 

dapat diprediksikan melalui variabel 

independent. Dalam penelitian ini 

menggunakan analisis regresi berganda 

untuk meramalkan bagaimana keadaan 

(naik atau turunnya) variabel dependen, 

bila dua atau lebih variabel independen 

sebagai faktor prediktor dimanipulasi 

(dinaik turunkan nilainya). Dengan model 
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persamaan sebagai berikut :  

2211 XbXbaY   

( Sugiyono, 2006 : 211) 

Dimana : 

 Y =  Return Saham 

 X1=  ROI (Return On Investment) 

 X2=  ROE (Return On Equity) 

 b1,2= Koefisien regresi dari masing-

masing variabel independent, 

dimana masing-masing 

mempunyai interpretasi sebagai 

rata-rata perubahan yang 

diharapkan dalam respon Y 

(negatif / positif) per unit 

perubahan dalam masing-

masing variabel X disebut 

dengan slope. 

Dalam pengujian regresi linier 

berganda, untuk memperoleh penelitian 

yang akurat diperlukan pengujian dengan 

uji asumsi klasik yaitu : 

a. Uji Normalitas 

b. Uji Lineritas 

c. Uji Multikolinearitas 

d. Uji Heteroskedastisitas 

e. Uji Autokorelasi  

2. Koefisien Korelasi Berganda 

Koefisien korelasi ini digunakan 

untuk mengetahui arah dan kuatnya 

hubungan antara ROI dan ROE 

dengan Return Saham.  

3. Koefisien Determinasi 

Untuk menentukan besarnya 

pengaruh suatu variabel independen 

(X1,X2) terhadap variabel dependen 

(Y) dapat digunakan koefisien 

determinasi, yang dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

 %1002 xrKd     

      (Sugiyono,2004: 210)  

Dimana : Kd = Koefisien Determinasi 

                 r     = Koefisien Korelasi 

 

4. Pengujian Hipotesis  

Untuk memperoleh hipotesis 

yang ditetapkan, maka dilakukan 

pengujian hipotesis dengan menggunakan 

uji statistik. Pada penelitian ini 

pengolahan data dibantu melalui program 

SPSS 20.0 for windows. Pengujian 

hipotesis akan dimulai dengan penetapan 

hipotesis operasional, penetapan tingkat 

signifikansi, uji signifikansi, kriteria dan 

penarikan kesimpulan. 

 

1) Penetapan Hipotesis Operasional 

 Hipotesis Simultan 

H0 :  0  artinya ROI dan ROE 

secara simultan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Return Saham 

perusahaan pada PT Semen 

Gresik.  

Ha : 0  artinya ROI dan ROE 

secara simultan 

berpengaruh signifikan 

terhadap Return Saham 

perusahaan pada PT Semen 

Gresik.  

 Hipotesis Parsial  

H01 : 0  artinya ROI secara 

parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Return 

Saham perusahaan pada PT 

Semen Gresik.  

Ha1 : 0  artinya ROI secara 

parsial berpengaruh 

signifikan terhadap Return 

Saham perusahaan pada PT 

Semen Gresik.  

H02 : 0  artinya ROE 

secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Return Saham 

perusahaan pada PT Semen 

Gresik.  

 Ha2: 0   artinya ROE secara 

parsial berpengaruh 

signifikan terhadap Return 

Saham perusahaan pada PT 

Semen Gresik.  

2) Penetapan Tingkat Signifikansi 

Taraf signifikansi (α) ditetapkan 

sebesar 5% ini berarti kemungkinan 

kebenaran hasil penarikan kesimpulan 

mempunyai probabilitas 95% dengan 

tingkat kesalahan adalah 5%. Taraf 

signifikansi adalah tingkat yang 

umum digunakan dalam penelitian 

karena dianggap cukup ketat untuk 

mewakili hubungan antara variabel - 

variabel yang diteliti. 
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3) Uji Signifikansi 

a. Uji signifikan secara parsial (uji t) 

b. Uji signifikan secara simultan (uji 

F) 

4) Keputusan  

 Uji t 

a. H0 diterima jika nilai hitung statistik 

uji (thitung) berada di daerah 

penerimaan H0, dimana   -

ttabel≤thitung≤ttabel  

b. H0 ditolak jika nilai hitung statistik uji 

(thitung) berada di daerah penolakan H0, 

dimana thitung >ttabel dan thitung  < - ttabel 

 

 Uji F 

a. Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak, Ha 

diterima artinya ROI dan ROE secara 

simultan berpengaruh secara 

signifikan terhadap return Saham.  

b. Fhitung < Ftabel maka H0 diterima, Ha 

ditolak artinya ROI dan ROE secara 

simultan tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap return Saham.  

 Perhitungan dengan 

menggunakan software 

SPSS 20.0 : 

 H0 ditolak atau pengaruh 

signifikan apabila : 

 Significance F Change < α 

= 0,05 

 H0 diterima atau pengaruh 

tidak signifikan apabila : 

 Significance F Change > α 

= 0,05 

5) Penarikan Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan 

pengujian di atas akan dilakukan analisa 

secara kuantitatif, dari hasil analisa 

tersebut akan ditarik suatu kesimpulan, 

apakah hipotesis secara simultan  yang 

diajukan dapat diterima atau ditolak. 

 

4. Hasil Penelitian  

  

Untuk menganalisis pengaruh 

Return On Investment dan Return On 

Equity terhadap return saham pada PT 

Semen Gresik Tbk Periode 1999-2010, 

digunakan analisis regresi, analisis 

koefisien korelasi dan analisis koefisien 

determinasi. Data perkembangan variable 

tersebut dapat dilihat pada table berikut 

ini: 

 

 

Tabel 

Return On Investment, Return On 

Equity dan return saham  

PT Semen Gresik Tbk Periode 1999-

2010 
Tahun Return On 

Investment 

(%) 

Return 

On 

Equity 

(%) 

Return 

Saham 

(%) 

1999 3.34 8.78 40.46 

2000 4.57 11.50 -45.54 
2001 3.62 10.04 -0.56 

2002 3.87 8.21 50.27 

2003 5.68 11.17 -3.68 
2004 7.84 14.22 139.08 

2005 13.73 22.43 -3.78 

2006 17.28 23.56 103.93 
2007 20.85 26.79 -84.16 

2008 23.80 31.27 -22.77 

2009 25.68 32.62 85.99 
2010 23.34 30.26 28.48 

Sumber: Pojok Bursa FE Unsil (data 

diolah kembali) 

 

Untuk mengetahui pengaruh 

Return On Investment dan Return On 

Equity terhadap return saham pada PT 

Semen Gresik Tbk Periode 1999-2010, 

model yang digunakan adalah regresi 

berganda, namun sebelumnya perlu 

dilakukan uji model (uji asumsi klasik) 

untuk menguji kelayakannya. 

 

a) Uji Normalitas 
Hasil analisis dapat dilihat dengan 

melihat gambar dibawah ini : 

        

 
 

http://www.idx.co.id/
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Berdasarkan gambar diatas dapat 

dikatakan bahwa model berdistribusi 

Normal, karena kurva berbentuk Lonceng, 

serta pada diagram Normal P-P plot 

regretion standardized yang 

menggambarkan keberadaan titik-titik 

disekitar garis dan pada scater plot 

tampak titik-titik yang menyebar yang 

kesemuanya menunjukkan model 

berdistribusi Normal.  

Untuk menghindari perbedaan 

pendapat dalam menilai bentuk gambar 

yang ada maka pada uji normalitas 

dibantu dengan analisis Kolmogorov-

Smirnov. Berdasarkan pada One Sample 

Kolmogorov Smirnov Test   dapat dilihat 

bahwa Asymp. Sig (2-tailed) > α atau 

0.790 > 0.05 sehingga model dikatakan 

berdistribusi normal. 

 

b) Uji Linieritas 
Hasil analisis dapat dilihat dari 

gambar dibawai ini : 

 
 

Berdasarkan grafik Scatterplot 

diatas, maka dapat diketahui bahwa 

linearitas terpenuhi karena plot antara 

nilai residual terstandarisasi dengan nilai 

prediksi terstandarisasi tidak berbentuk 

pola tertentu atau acak dan analisis 

Mackinnon-White-Davodson (MDW) di 

atas dapat dinyatakan bahwa data 

penelitian dinyatakan linier karena sig Z1 

> 0.005. 

 

c) Uji Heteroskedastisitas 

Uji model dapat dikatakan tidak 

terjadi adanya heteroskedastisitas  apabila 

t-hitung < t-tabel atau Sig. –t > α.  

Berdasarkan tabel hasil uji, untuk 

pengujian heteroskedastisitas dapat 

dinyatakan bahwa data penelitian tidak 

terjadi heteroskedastisitas karena nilai 

sig> dari 0.005. 

  

d) Uji Multikolinearitas 
Uji model dapat dikatakan tidak 

terjadi adanya multikolinearitas apabila 

nilai VIF < 10.  
Coefficients

a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 ROI .010 5.362 

ROE .010 5.362 

a. Dependent Variable: RETURN 

  

Berdasarkan hasil pengujian pada 

tebel coefficients terlihat nilai VIF pada 

keseluruhan hasilnya lebih kecil dari 10 

yaitu untuk ROI sebesar 5.362 dan ROE 

sebesar 5.362. Hal ini menunjukkan 

bahwa model dapat dikatakan tidak terjadi 

multikolinearitas.dalam model regresi ini. 
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e) Uji Autocorelasi 
Pada uji Autokorelasi 

mengunakan uji Durbiin Watson (DW), 

ada tidaknya autokorelasi  dengan 

ketentuan sebagai berikut:  

- 1.65 < DW < 2.35 (tidak 

autokorelasi) 

- 1.21 < DW < 1.65 atau 2.35 < 

DW< 2.79 (tidak dapat 

disimpulkan) 

- DW < 1.21 atau DW > 2.79 

(terjadi autokorelasi) 
  

Berdasarkan hasil perhitungan 

pada tabel Model Summary dapat 

diketahui bahwa nilai DW-hitung sebesar 

2.069. Nilai ini berarti 1.65 < 2.069 < 

2.073 maka tidak terjadi autokorelasi 

dalam penelitian ini. 

 

Berdasarkan ke-5 uji tersebut, 

dapat disimpulkan model regresi layak 

dijadikan alat untuk penelitian ini. 

Dengan menggunakan program SPSS 

Versi 20.0, hasilnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Regresi Linear Berganda 
Untuk mengetahui pengaruh 

Return On Investment dan Return On 

Equity terhadap return saham maka 

dilakukan pengujian Regresi Linier 

Berganda. Perhitungan dilakukan melalui 

program SPSS 18.0 for windows sebagai 

berikut : 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .856 1.273  .673 .518 

ROI .111 .228 1.564 .487 .338 

ROE .107 .215 -1.604 -.500 .429 

a. Dependent Variable: RETURN    

 

Berdasarkan hasil perhitungan 

pada tabel coefficients diatas, dapat 

disusun dalam bentuk persamaan regresi 

sebagai berikut : 

Y = 0.856 + 0.111 X1 + 0.107 X2 

Interpretasi dari masing-masing variabel 

yaitu sebagai berikut : 

a. Konstanta sebesar 0.856 menyatakan 

bahwa jika tidak ada perubahan ROI 

dan dan ROE (X=0), maka return 

saham sebesar 0.856. 

b. ROI sebesar 0.111, menunjukkan 

bahwa jika ada perubahan variabel 

ROI sebesar (X1 = 1), maka return 

saham sebesar 0.967. 

c. ROE sebesar 0.107, menunjukkan 

bahwa jika ada perubahan variabel 

ROE sebesar (X2 = 1), maka 

return saham sebesar 0.963. 
Dengan demikian dapat diketahui bahwa 

tinggi rendahnya return saham ditentukan 

oleh Return On Investment dan Return On 

Equity pada PT Semen Gresik Tbk. 

 

2. Koefisien Determinasi 
 Berdasarkan hasil analisis dengan 

menggunakan program komputasi SPSS 

for windows release 18, terangkum pada 

tabel berikut:  

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .633
a
 .401 .188 .69391 

a. Predictors: (Constant), ROE, ROI  

 

 R 

Pada tabel koefisien korelasi 

di atas menunjukkan bahwa 

hubungan antara variabel 

ROI, ROE dengan return 

saham yaitu sebesar 0.633. 

 R square (R²) 

Koefisien determinasi sebesar 

0.401, maka besarnya 

pengaruh ROI dan ROE 

terhadap return saham 

sebesar 40.10%. Sisanya 

sebesar 59.90% merupakan 

pengaruh faktor lain. Faktor-

faktor tersebut diantaranya, 

kebijakan perusahaan, kondisi 

pasar modal, likuiditas, 

kondisi sosial, politik dan 

sebagainya. 

 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji Simultan 
Untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh secara 

bersama-sama variabel bebas 

terhadap variabel terikat 

dilakukan uji F atau uji anova. Uji 
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F dapat dicari dengan 

membandingkan hasil dari tingkat 

signifikasi. Jika Sig > 0,05 maka 

Ho diterima dan jika Sig < 0,05 

maka Ho ditolak. Pengujian 

dilakukan melalui program SPSS 

20.0 for windows sebagai berikut: 

 

Berdasarkan hasil 

perhitungan uji simultan pada 

tabel dapat diketahui bahwa Sig 

0.280 > 0.05 maka Ho diterima 

dan Ha ditolak sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh tidak signifikan Return 

On Investment dan Return On 

Equity terhadap return saham 

pada PT Semen Gresik Tbk 

periode 1999-2010. Hal ini 

kemungkinan dikarenakan tidak 

hanya rasio ROI dan ROE 

sebagai tolak ukur dalam 

menentukan return saham 

melainkan banyak faktor yang 

mempengaruhinya.  

Secara teoretis maupun 

secara analisis Return On 

Investment dan Return On Equity 

merupakan bagian dari rasio 

profitabilitas sehingga bagi 

emiten semakin tinggi 

profitabilitas perusahaan 

menandakan kinerja perusahaan 

semakin baik atau efisien, 

sehingga tingkat pengembalian 

terhadap para pemegang saham 

akan mengalami kenaikan, 

implikasinya return saham juga 

mengalami peningkatan. Bagi 

investor, dengan semakin 

tingginya tingkat profitabilitas 

yang merupakan bagian dari alat 

ukur kinerja secara fundamental 

akan mempengaruhi keputusan 

dalam investasi untuk 

memperkirakan kemungkinan 

kenaikan atau penurunan harga 

saham di masa yang akan datang 

sehingga mempengaruhi 

keputusan apakah menjual, 

membeli atau menahan, bagi 

investor baru akan dijadikan 

bahan pertimbangan untuk 

keputusan investasi. 

 

b. Uji Parsial 
Uji parsial atau uji t 

dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh masing-masing variabel 

bebas terhadap variabel terikat, 

yaitu antara ROI terhadap return 

saham dan ROE terhadap return 

saham. Uji t dapat dicari dengan 

membandingkan hasil dari nilai 

Sig. Jika Sig > 0,05 maka Ho 

diterima dan jika Sig < 0,05 maka 

Ho ditolak. Pengujian dilakukan 

melalui program SPSS 20.0 for 

windows sebagai berikut: 

 

 Pengaruh Return On Investment 

Terhadap Return Saham 
Berdasarkan hasil perhitungan uji 

parsial diperoleh nilai Sig= 0.338 

sehingga Sig> α atau 0.338 > 0.05 

maka Ho diterima dan Ha ditolak 

artinya bahwa tidak terdapat pengaruh 

signifikan Return On Investment 

terhadap return saham pada PT 

Semen Gresik Tbk. Hal ini 

kemungkinan dikarenakan dalam 

pengukuran return saham tidak hanya 

dipengaruhi ROI saja melainkan 

banyak faktor lain yang 

mempengaruhinya. Namun demikian 

secara teoretis maupun secara 

aplikatif dengan semakin tinggi 

Return On Investment berarti kinerja 

keuangan semakin baik dan 

keuntungan juga semakin tinggi 

sehingga dapat meningkatkan 

kepercayaan investor dan dapat 

meningkatkan permintaan saham. Jika 

permintaan saham meningkat maka 

harga saham akan cenderung 

meningkat. Hal ini berakibat pada 

naiknya Return saham. 
 

 Pengaruh Return On Equity 

Terhadap Return Saham  
Berdasarkan hasil perhitungan uji 

parsial pada Return On Equity 

diperoleh nilai Sig = 0.429 dengan 

taraf kesalahan 0.05 sehingga Sig > α 

atau 0.429 > 0.05 maka Ho diterima 

dan Ha ditolak artinya bahwa tidak 

terdapat pengaruh signifikan terhadap 

ROE terhadap Return saham pada PT 

Semen Gresik Tbk. Hal ini 
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kemungkinan dikarenakan dalam 

pengukuran Return saham tidak 

hanya dipengaruhi oleh ROE saja 

melainkan banyak faktor lain yang 

mempengaruhinya. Secara teoretis 

maupun aplikatif yang diterapkan 

pada PT Semen Gresik Tbk terdapat 

hubungan positif ROE terhadap 

Return saham, Return On Equity yang 

tinggi ini menandakan kinerja 

perusahaan semakin baik atau efisien, 

nilai Equity perusahaan akan 

meningkat dengan peningkatan 

Return On Equity ini. Dengan 

semakin  baik suatu kinerja 

perusahaan dan nilai Equity 

perusahaan mengalami kenaikan 

maka tingkat pengembalian terhadap 

para pemegang saham juga akan 

mengalami kenaikan. Begitupula 

sebaliknya, jika Return On Equity 

semakin rendah maka menunjukan 

bahwa kinerja perusahaan semakin 

tidak efisien dan nilai Equity 

perusahaan mengalami penurunan 

sehingga tingkat pengembalian 

terhadap para pemegang saham akan 

mengalami penurunan. 
 

4. Simpulan dan Saran 

Simpulan  

 Berdasarkan hasil analisis yang 

dilakukan, maka dapat diambi simpulan 

sebagai berikut: 

1. Kondisi Return on Invesment (ROI) 

PT Semen Gresik Tbk periode 1999-

2010 mengalami fluktuatif, tahun 

2001-2009 mengalami peningkatan, 

namun mengalami penurunan di akhir 

tahun 2010. Hal ini disebabkan 

karena kondisi total investasi (total 

asset) perusahaan yang mengalami 

fluktuasi setiap tahunnya sehingga 

mempengaruhi perolehan laba bersih 

perusahaan dan berimplikasi pada 

perkembangan Return on Invesment. 

ROI tertinggi dicapai perusahaan 

pada akhir 2009. Kondisi Return on 

Equity (ROE) PT Semen Gresik Tbk 

juga mengalami fluktuasi setiap 

tahunnya dimana pada 2002-2009 

mengalami peningkatan, namun pada 

2010 mengalami penurunan. ROE 

tertinggi dicapai pada periode 2009. 

2. Perkembangan return saham PT 

Semen Gresik Tbk Periode 1999-

2010 mengalami fluktuatif. Hal ini 

dipengaruhi oleh capital gain (loss) 

dan perolehan dividen. Perolehan 

return tertinggi dicapai pada periode 

2006. Pada akhir periode 2000, 2001, 

2003, 2005, 2007 dan  2008 diperoleh 

tingkat return yang negatif (capital 

loss). Hal ini kemungkinan besar 

dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar 

saham yang terjadi sehingga 

mempengaruhi capital gain (loss).  

3. Berdasarkan hasil analisis, secara 

simultan terdapat pengaruh tidak 

signifikan Return On Investment dan 

Return On Equity terhadap return 

saham pada PT Semen Gresik Tbk. 

Secara parsial ROI dan ROE juga 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

return saham. Namun demikian 

secara teoretis maupun secara analisis 

terdapat pengaruh positif Return On 

Investment dan Return On Equity 

terhadap return saham. ROI dan ROE 

merupakan bagian dari rasio 

profitabilitas sehingga semakin tinggi 

profitabilitas perusahaan menandakan 

kinerja perusahaan semakin baik atau 

efisien, sehingga tingkat 

pengembalian terhadap para 

pemegang saham juga akan 

mengalami kenaikan, implikasinya 

return saham juga mengalami 

peningkatan  

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran 

penulis sebagai berikut: 
1.  Dalam menganalisis nilai Return On 

Investment dan Return On Equity, 

investor harus membandingkannya 

dengan rasio industrinya, dalam hal 

ini adalah industri semen. Jika hasil 

analisis Return On Investment dan 

Return On Equity perbedaannya lebih 

kecil dari industrinya (perusahaan 

sejenis) maka sebaiknya investor 

harus mempertimbangkan kembali 

keputusan investasinya. 

2. Rasio keuangan profitabilitas belum 

dapat dijadikan alat ukur dalam 

memprediksi return saham, masih 

banyak rasio fundamental yang dapat 

dipergunakan investor dalam 
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memprediksi return saham yang 

selanjutnya dapat dijadikan 

pengambilan keputusan dalam 

keputusan investasinya. Dalam 

memprediksi return saham, investor 

perlu memperhatikan faktor lain yang 

berpengaruh terhadap return saham, 

misalnya Economic Value Added, 

residual income, Beta, Book Value To 

Market Equity, EPS, DER, DPR, 

ROA, ROE, dan ROI maupun kondisi 

ekonomi, sosial, politik dan 

keamanan. 

3. Bagi para peneliti yang lain, dalam 

penelitian selanjutnya disarankan 

untuk menggunakan data dengan 

periode waktu yang berbeda 

dimana peneliti dapat 

menggunakan rentang waktunya 

sebelum ataupun sesudah tanggal 

publikasi untuk, mengantisipasi 

kebocoran yang tidak terprediksi 

dalam penelitian ini dan sampel 

yang lebih spesifik lagi untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang 

lebih akurat dan lengkap sehingga 

digunakan sebagai informasi yang 

lengkap sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil 

keputusan investasi bagi investor. 
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