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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan menguji empirik pengaruh Price To Earnings Ratio (PER), Return On 

Asset (ROA), Return On Investment (ROI), Price To Book Value Ratio (PBV) Terhadap Return Saham. 

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah return 

saham, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah : Pengaruh Price To Earnings Ratio 

(PER), Return On Asset (ROA), Return On Investment (ROI), dan Price To Book Value Ratio (PBV) 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dan teknis analisis data yang digunakan 

adalah analisis regresi linier berganda dengan Statistical Package For The Sosial Science (SPSS 20.0 

for Windows). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi ringkasan 

kinerja tercatat di Indonesian Stock Exchange (IDX). Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan 

manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016 

yang berjumlah 26 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling 

yang kemudian didapatkan 104 sampel perusahaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PER, ROA, dan PBV secara parsial tidak terdapat 

pengaruh signifikan terhadap return saham. Sedangkan variabel ROI secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap return saham. Berdasarkan uji F diketahui dari hasil pengujian hipotesis 

menunjukkan bahwa secara simultan tidak terdapat pengaruh antara Price to Earnings Ratio (PER), 

Return On Asset (ROA), Return On Investment (ROI), dan Price To Book Value (PBV) terhadap Return 

Saham Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di BEI periode 2013-2016. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil signifikan F sebesar 0,186 lebih besar dari tingkat signifikan 0,05. Maka Ho 

diterima dan Ha ditolak.  

 

 

 

 

KATA KUNCI  : Return Saham, Pengaruh Price To Earnings Ratio (PER), Return On Asset 

(ROA), Return On Investment (ROI), Price To Book Value Ratio (PBV) 
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I. LATAR BELAKANG 

Pada tahun 2014 nilai mata 

uang rupiah Indonesia telah mulai 

melemah terhadap dolar Amerika 

Serikat hingga sekarang, dengan 

melemahnya rupiah memberikan 

dampak negatif bagi ekonomi 

Indonesia di bidang impor, 

khususnya perusahaan yang 

menggunakan bahan baku 

produksinya dari luar negeri. 

Kenaikan biaya produksi tersebut 

menyebabkan beberapa perusahaan 

menaikkan harga barang di pasar 

sehingga permintaan masyarakat 

semakin menurun dan produksi 

menjadi tidak stabil. Keadaan 

rupiah yang semakin melemah 

membuat nilai perusahaan menurun 

dan tidak mampu mempertahankan 

perusahaannya agar tetap berdiri. 

Berbagai langkah mulai dipikirkan 

perusahaan untuk mengantisipasi 

agar tidak mengalami kerugian yang 

fatal terhadap usahanya. Salah satu 

langkah itu adalah dengan 

melakukan konsolidasi antara 

beberapa perusahaan. Untuk 

menunjang pertumbuhan 

perusahaan baru tersebut maka 

diperlukan modal yang cukup 

memadai dan sarana yang sesuai 

untuk mendapatkan modal yaitu 

dengan melalui pasar modal.  

Pada pasar modal para 

investor terjun untuk mendapatkan 

return saham sebagai alasan utama 

menginvestasikan dana pada saham. 

Untuk mendapat return sesuai 

harapan, investor perlu melakukan 

penilaian mengenai kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan 

return dimasa mendatang. 

Berinvestasi dalam pasar modal ini 

mendorong para investor untuk 

melakukan transaksi di pasar modal. 

Investasi dalam bentuk saham 

merupakan investasi yang berisiko 

sehingga menawarkan tingkat 

keuntungan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan tingkat 

keuntungan investasi lainnya yang 

kurang berisiko untuk menarik 

minat para investor. Laporan 

keuangan merupakan alat yang 

digunakan untuk menilai 

keberhasilan perusahaan dalam 

bidang keuangan. Penggunaan 

laporan keuangan terdiri dari rasio 

keuangan yang bermacam-macam 

tergantung dengan kebutuhan yang 

diperlukan. Penyebab tujuan utama 

Simki-Economic Vol. 01 No. 11 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 
 

 

Ferdika Agun Susanto | 13.1.02.01.0164 
FE – Akuntansi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 4|| 

 
 
 

 

investor menginvestasikan dananya 

pada pasar modal yaitu untuk 

mendapatkan return yang tinggi, 

maka rasio keuangan yang 

digunakan berhubungan langsung 

dengan return saham yang akan 

didapatkan oleh investor.  

Terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi return suatu 

investasi yaitu salah satunya Price 

Earnings Ratio (PER) dan Price to 

Book Value (PBV) kedua rasio ini 

merupakan rasio yang 

mencerminkan penilaian pasar 

terhadap saham yang digunakan 

untuk menentukan apakah harga 

saham tertentu dinilai terlalu rendah 

(undervalued) atau terlalu tinggi 

(overvalued), sehingga para investor 

dapat menentukan kapan sebaiknya 

saham dibeli atau dijual. 

Selanjutnya Return On Asset (ROA) 

merupakan rasio yang mengukur 

efisiensi operasi berdasarkan laba 

yang dihasilkan dari total aset 

perusahaan. Hasil ini menandakan 

bahwa makin tinggi return saham 

disebabkan oleh makin tingginya 

ROA yang dimiliki perusahaan. 

Kemudian Return On Invesment 

(ROI) digunakan untuk menilai 

tingkat efektivitas perusahaan 

secara keseluruhan. Oleh karena itu, 

rasio ini membandingkan laba 

setelah bunga dan pajak yang 

diperoleh perusahaan dengan 

jumlah aktiva yang digunakan untuk 

memperoleh laba tersebut. Semakin 

besar nilai ROI, maka kinerja 

perusahaan meningkat. 

Beberapa faktor diatas dapat 

dijadikan tolak ukur dan indikator 

atas perkembangan return oleh para 

investor dan perusahaan yang go 

public. Objek penelitian ini adalah 

seluruh perusahaan yang bergerak di 

bidang sektor industri dasar dan 

kimia yang terdaftar di BEI tahun 

2013 – 2016. 

Penelitian Purnamaningsih 

dan Wirawati (2014) menganalisis 

pengaruh Return On Asset (ROA), 

Struktur Modal, Price to Book Value 

(PBV), dan Good Corporate 

Governance (GCG) pada return 

saham. Return saham tidak 

dipengaruhi secara siginifikan oleh 

ROA, return saham dipengaruhi 

secara positif dan signifikan oleh 

struktur modal dan PBV, GCG tidak 

mampu memoderasi pengaruh 
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ROA, struktur modal, dan PBV 

terhadap return saham. 

Sedangkan penelitian 

Risdiyanto dan Suhermin (2016) 

menganalisis pengaruh ROI, EPS, 

dan PER terhadap return saham 

pada perusahaan farmasi. Secara 

parsial bahwa PER berpengaruh 

signifikan terhadap return saham, 

sedangkan ROI dan EPS tidak 

berpengaruh terhadap return saham. 

Selain itu, penelitian Meythi 

dan Mathilda (2012) menganalisis 

pengaruh Price Earnings Ratio 

(PER) dan Price to Book Value 

(PBV) terhadap return saham 

indeks LQ 45 (periode 2007 – 

2009). Price Earnings Ratio (PER) 

berpengaruh negative terhadap 

return saham, sedangkan Price to 

Book Value (PBV) tidak 

berpengaruh terhadap return saham, 

dan keduanya secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap return saham. 

Dari paparan diatas tentang 

beberapa faktor yang 

mempengaruhi Return saham, maka 

peneliti akan mengangkat 

permasalahan tersebut dengan judul 

“ANALISIS PENGARUH PRICE 

TO EARNINGS RATIO (PER), 

RETURN ON ASSET (ROA), 

RETURN ON INVESTMENT 

(ROI), PRICE TO BOOK VALUE 

RATIO (PBV) TERHADAP 

RETURN SAHAM PADA 

PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR SEKTOR 

INDUSTRI DASAR DAN KIMIA 

YANG TERDAFTAR DI BURSA 

EFEK INDONESIA TAHUN 

2013 – 2016 “. 

Untuk tidak menyimpang 

dari tujuan dan memperoleh 

pengetahuan mengenai obyek yang 

akan diteliti sehingga data yang 

dikumpulkan sebagai keseluruhan 

yang terintegrasi maka perlu 

diberikan batasan informasi pada 

laporan keuangan yang difokuskan 

pada empat variabel independen 

yaitu Price to Earnings ratio (PER), 

Return on Asset (ROA), Return On 

Investment (ROI), dan Price to Book 

Value (PBV) sedangkan variabel 

dependennya yaitu return saham 

pada Perusahaan Manufaktur Sektor 

Industri Dasar dan Kimia yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2013 – 2016. 
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Adapun rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah Price to Earnings ratio 

(PER) secara parsial 

berpengaruh terhadap return 

saham pada perusahaan 

manufaktur sektor industri dasar 

dan kimia  yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 

2013 – 2016? 

2. Apakah Return on Asset (ROA) 

secara parsial berpengaruh 

terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur sektor 

industri dasar dan kimia yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013 – 2016? 

3. Apakah Return On Investment 

(ROI) secara parsial 

berpengaruh terhadap return 

saham pada perusahaan 

manufaktur sektor industri dasar 

dan kimia yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesiatahun 2013 

– 2016? 

4. Apakah Price to Book Value 

Ratio (PBV) secara parsial 

berpengaruh terhadap return 

saham pada perusahaan 

manufaktur sektor industri dasar 

dan kimia yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 

2013 – 2016? 

Apakah Price to Earnings 

ratio (PER), Return on Asset 

(ROA), Return On Investment 

(ROI), Price to Book Value Ratio 

(PBV), secara simultan berpengaruh 

terhadap return saham perusahaan 

manufaktur sektor industri dasar dan 

kimia yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013 – 2016? 

Return Saham 

Menurut Hartono (2010), konsep  

return  adalah harga saham saat ini 

dikurangi harga saham periode 

sebelumnya dibanding dengan harga 

saham periode sebelumnya. 

Price to Earnings Ratio (PER) 

Menurut Murhadi (2013:65), 

Price to earnings ratio 

(PER)menggambarkan perbandingan 

antara harga pasar dengan pendapatan 

per lembar saham. Price to earnings 

ratio (PER) yang terlalu tinggi, 

mengindikasikan bahwa harga saham 

perusahaan tersebut telah mahal. 

Satuan Price to earnings ratio (PER) 

adalah rupiah. 
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Return On Asset (ROA) 

Menurut Simamora (2006 : 

529), rasio ini mengukur kemampuan 

perusahaan mengahsilkan laba besih 

berdasarkan tingkat asset yang tertentu. 

ROA merupakan suatu ukuran 

keseluruhan profitabilitas perusahaan. 

Rasio ini lebih luas dari return on 

common stockholders’ equity. Karena 

rasio ini membandingkan imbalan 

untuk para pemegang saham dan 

kreditor dengan jumlah asset. 

Return On Investment (ROI) 

Menurut Munawir (2008:204), 

Return on investment (ROI) dihitung 

dengan membagi laba yang diperoleh 

oleh pusat investasi dengan aktiva yang 

diinvestasikan untuk memperoleh laba 

tersebut. 

Return on investment (ROI) 

merupakan salah satu rasio 

profitabilitas yang digunakan untuk 

mengukur efektivitas perusahaan di 

dalam menghasilkan keuntungan 

dengan memanfaatkan aktiva yang 

dimilikinya. 

Price To Book Value (PBV) 

Menurut Murhadi (2012 : 66) 

Price To Book Value Ratio adalah rasio 

yang menggambarkan perbandingan 

antara harga pasar saham dan nilai 

buku ekuitas sebagaimana yang ada di 

laporan posisi keuangan. Menurut 

Sugiarto (2011 : 78), Price To Book 

Value Ratio (PBV) juga merupakan 

penilaian pasar yang menunjukkan 

seberapa jauh sebuah perusahaan 

mampu menciptakan nilai perusahaan 

relatif terhadap jumlah modal yang  

diinvestasikan. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Identifikasi Penelitian 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen disebut juga 

sebagai output, kriteria, 

konsekuen. Dalam bahasa 

Indonesia sering disebut sebagai 

variabel terikat. Variabel terikat 

merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel 

bebas. Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah Return Saham 

(Y). 

2. Variabel Independen 

Variabel independen disebut juga 

sebagai variabel stimulus, 

predictor, antecedent. Dalam 

bahasa Indonesia sering disebut 

sebagai variabel bebas. Variabel 

bebas adalah variabel yang 
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mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen 

(terikat). Variabel bebas (X) dalam 

penelitan ini terdiri dari : 

X1 : Price to Earnings ratio (PER) 

X2 : Return on Asset (ROA) 

X3 : Return On Investment (ROI) 

X4 : Price to Book Value Ratio 

(PBV) 

Teknik Penelitian 

Teknik penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

ex post facto. Menurut Hartono 

(2011:98), “Penelitian ex post facto 

adalah data yang berasal dari aktifitas 

atau kejadian yang sudah terjadi yang 

tidak diintervensi oleh peneliti”. 

Penelitian ex post facto bertujuan 

mengekspos kejadian-kejadian yang 

sedang berlangsung. 

 

Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif. Menurut Sigiyono 

(2012:11), “Pendekatan kuantitatif 

adalah pendekatan penelitian yang 

menggunakan data berbentuk angka, 

atau data kualitatif yang diangkakan”. 

 

 

 

 

Populasi 

Menurut Sugiyono (2014:61), 

Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk diteliti dan ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur Sektor Industri Dasar dan 

Kimia periode 2013-2016 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 

sehingga hasil penelitian ini dapat 

memberikan gambaran yang jelas 

tentang pengaruh PER, ROA, ROI, 

dan PBV terhadap Return Saham. 

Jumlah populasi sebanyak 58 

Perusahaan Manufaktur Sektor 

Industri Dasar dan Kimia yang 

Terdaftar di Bursa Efek Tahun 2013 - 

2016. 

 

Sampel 

Sampel menurut Sugiyono 

(2011: 81) adalah “bagian dari jumlah 

dan karakteristrik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut”. Teknik sampel 

yang digunakan adalah purposive 

sampling yang menurut Sugiyono 

(2011: 85) adalah “Teknik penetuan 

sampel dengan teknik tertentu”.  
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Kriteria yang digunakan dalam 

pengambilan sampel penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Perusahaan Manufaktur Sektor 

Industri Dasar dan Kimia yang 

Terdaftar di Bursa Efek Tahun 

2013 - 2016. 

b. Perusahaan yang menerbitkan 

laporan keuangan berturut-turut 

tahun 2013 - 2016. 

c. Perusahaan yang mendapatkan 

laba selama tahun 2013 - 2016. 

 

Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah berupa data 

sekunder, yaitu data yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui 

media perantara. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini 

diperoleh dari situs homepage 

Indonesian Stock Exchange yaitu w 

ww.idx.co.id. 

 

Langkah-langkah Pengumpulan 

Data 

Dalam penelitian ini teknik 

pengumpulan data yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan (Library 

Research) 

Studi kepustakaan dilakukan dengan 

cara mengumpulkan data yang 

dibutuhkan dalam penelitian yang 

berhubungan dengan PER, ROA, 

ROI, PBV, dan Return Saham. Data-

data tersebut didapatkan dari 

berbagai sumber pembahasan secara 

teoritis serta dengan mengakses 

(browsing) dari situs homepage 

Indonesian Stock Exchange (IDX) 

yaitu www.idx.co.id yang 

merupakan situs resmi Bursa Efek 

Indonesia. 

b. File Research 

Metode yang digunakan selanjutnya 

dalam penelitian adalah metode 

dokumentasi, yaitu metode dengan 

cara mencari dan mengumpulkan 

data. Data-data yang dibutuhkan 

yaitu PER, ROA, ROI, PBV, dan 

Return Saham. Data-data tersebut 

didapatkan dengan mengakses 

(browsing) dari situs homepage 

Indonesian Stock Exchange (IDX) 

yaitu www.idx.co.id. 

 

Teknik Analisis Data 

Uji Asumsi Klasik 

Hasil pengujian hipotesis yang 

baik dalam penelitian, pengujian yang 

tidak melanggar asumsi klasik yang 

mendasari model regresi linier 
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berganda. Dalam penelitian ini uji 

asumsi-asumsi klasik meliputi : 

1) Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2013 :160), “Uji 

Normalitas bertujuan  untuk  

menguji apakah  dalam  model  

regresi, variabel dependen, variabel 

penggangu atau residual memiliki 

distribusi normal”. Seperti diketahui 

bahwa uji t dan f mengangsumsikan 

bahwa nilai residual mengikuti 

distribusi normal. Kalau asumsi ini 

dilanggar maka uji statistik menjadi 

tidak valid untuk jumlah sampel 

kecil. Ada dua cara untuk 

mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak yaitu 

dengan analisis grafik dan analisis 

statistik. 

2) Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2013:106) Uji 

Multikolinieritas digunakan Untuk 

mendeteksi ada tidaknya 

multikolinieritas dalam model 

regresi dapat dilihat dari tolerance 

value atau Variance Inflation Factor 

(VIF) yaitu nilai tolerance  0,10 

atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 

menunjukkan adanya 

multikolinieritas sedangkan, nilai 

tolerance ≥ 10 atau sama dengan 

VIF  0,10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas. Jadi, nilai 

tolerance yang rendah sama dengan 

nilai VIF tinggi (karena VIF = 

1/Tolerance)”. 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2013 :139), Uji 

heterokedastisitas bertujuan 

menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan  

varians  dari  residual  satu  

pengamatan  ke pengamatan 

lainnya.Jika varians dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut  sebagai 

homokedastisitas.  

4) Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2013:110), uji  

autokorelasi  bertujuan  menguji  

apakah  dalam  model  regresi  linear  

ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode 

t-1 (sebelumnya).  

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda 

digunakan untuk memperoleh 

gambaran yang menyeluruh mengenai 

pengaruh antara variabel PER, ROA, 

ROI, PBV terhadap Return Saham. 

Adapun  model regresi linier berganda 
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yang digunakan untuk menguji 

hipotesis dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + e 

Dimana : 

Y   = Return saham 

α    = Konstanta 

β1 β2 β3 β4= Koefisien regresi variabel 

bebas 

X1   = PER 

X2   = ROA 

X3   = ROI 

X4   = PBV 

   = Error of term  

Koefisien Determinasi (R2) 

Menurut Ghozali (2013:97), 

“Koefisien determinasi (R2) pada 

intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel bebas 

(dependen”). Nilai koefisien 

determinasi adalah di antara nol dan 

satu. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel bebas 

dalam menjelaskan variasi variabel 

terikat amat terbatas. Nilai R2 yang 

mendekati satu berarti variabel-

variabel bebas memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. Kelemahan mendasar 

penggunaan koefisien determinasi 

adalah bias terhadap jumlah variabel 

independen yang dimasukan dalam 

msuatu model. Setiap tambahan suatu 

variabel independen, maka R2 pasti 

meningkat tidak peduli apakah variabel 

tersebut berpengaruh secara 

singnifikan terhadap variabel 

dependen.. 

Uji t (Uji Parsial) 

Menurut Ghozali (2013:98), Uji 

Statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/ independen secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Dalam penelitian ini, Uji t 

digunakan untuk menguji signifikansi 

hubungan apakah X1, X2, X3, X4 (PER, 

ROA, ROI, PBV) secara parsial 

berpengaruh terhadap Y (Return 

Saham). 

Uji f (Uji Simultan) 

Menurut Ghozali (2013:98), Uji 

statistik F pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel independen atau 

bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen 

(terikat)”. 

Dalam penelitian ini, Uji f digunakan 

untuk menguji signifikansi hubungan 
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apakah X1, X2, X3, X4 (PER, ROA, 

ROI, PBV) secara simultan 

berpengaruh terhadap Y (Return 

Saham). 

III. HASIL DAN SIMPULAN 

1. Uji t (uji parsial) 

Berdasarkan hasil penelitian 

Price To Earnings Ratio (PER) 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap return saham. Hal ini dapat 

ditunjukkan dengan nilai thitung = -

0,726 dan tingkat signifikansi 0,470 

> 0,05. Hal ini berarti Price To 

Earnings Ratio (PER) tidak 

mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap return saham pada 

Perusahaan Industri Dasar dan 

Kimia yang terdaftar di BEI periode 

2013-2016. 

Berdasarkan hasil penelitian 

Return On Asset (ROA) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

return saham. Hal ini dapat 

ditunjukkan dengan nilai thitung = 

0,781 dan tingkat signifikansi 0,437 

> 0,05. Hal ini berarti Return On 

Asset (ROA) tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap return 

saham pada Perusahaan Industri 

Dasar dan Kimia yang terdaftar di 

BEI periode 2013-2016. 

Berdasarkan hasil penelitian 

Return On Investment (ROI) 

berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap return saham. Hal ini dapat 

ditunjukkan dengan nilai thitung = -

1,993 dan tingkat signifikansi 0,049 

< 0,05. Hal ini berarti Return On 

Investment (ROI) mempunyai 

pengaruh terhadap return saham 

pada Perusahaan Industri Dasar dan 

Kimia yang terdaftar di BEI periode 

2013-2016. Hasil penelitian ini 

menolak penelitian yang dilakukan 

oleh Suhermin (2016), yang 

menyatakan bahwa ROI tidak 

berpengaruh terhadap return saham. 

Berdasarkan hasil penelitian 

Price To Book Value Ratio (PBV) 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap return saham. Hal ini dapat 

ditunjukkan dengan nilai thitung = 

1,226 dan tingkat signifikansi 0,223 

> 0,05. Hal ini berarti Price To Book 

Value Ratio (PBV) tidak 

mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap return saham pada 

Perusahaan Industri Dasar dan 

Kimia yang terdaftar di BEI periode 

2013-2016. 
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2. Uji f (Uji Simultan) 

Dari hasil pengujian hipotesis 

secara simultan menunjukkan 

bahwa secara simultan tidak 

terdapat pengaruh antara Price to 

Earnings Ratio (PER), Return On 

Asset (ROA), Return On Investment 

(ROI),dan Price To Book Value 

(PBV) terhadap Return Saham 

Perusahaan Industri Dasar dan 

Kimia yang terdaftar di BEI periode 

2013-2016. Hal ini ditunjukkan 

dengan hasil signifikansi F sebesar 

0,186 lebih besar dari tingkat 

signifikansi 0,05. Maka Ho diterima 

dan Ha ditolak.  

3. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Dari hasil uji Koefisien 

Determinasi (Adjusted R2) diperoleh 

nilai adjusted R2 sebesar 0,024. Hal 

ini menunjukkan bahwa variabel 

independen yaitu Price to Earnings 

ratio, Return On Asset, Return On 

Investment, dan Price To Book 

Value mempengaruhi Return Saham 

sebesar 0,024 atau 2,4%. Sedangkan 

sisanya sebesar 97,6% dipengaruhi 

oleh faktor lain diluar variabel 

dalam penelitian ini, seperti DER, 

BV, harga saham dan lainnya. 
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