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JUDUL : 

Pengaruh Return On Asset, Earning Per Share, dan Debt to Equity Ratio 

terhadap Harga Saham Syariah pada Perusahaan ynga Terdaftar di Jakarta Islamic 

Index (JII)Periode 2011 – 2016. 

ISI : 

 Saham syariah merupakan salah satu instrumen keuangan di pasar modal 

yang kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip syariah. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari return on asset, earning per 

share,dan debt to equity ratio terhadap harga saham syariah pada perusahaan di 

Jakarta Islamic Index (JII) secara parsial maupun simultan. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis 

regresi linier berganda menggunakan data panel. Alat analisis yang digunakan 

adalah software Eviews 8.0. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 

perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Sedangkan sampel 

penelitian yaitu 10 perusahaan di Jakarta Islamic Index (JII) yang memenuhi 

kriteria purposive sampling. Periode penelitian ini selama kurun waktu 6 tahun 

dari tahun 2011 – 1016. 

 Hasil analisis berdasarkan model estimasi terbaik yaitu menggunakan 

Fixed Effect Model (FEM) menunjukkan bahwa dari return on asset, earning per 

share, debt to equity ratio, berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap 

harga saham syariah di Jakarta Islamic Index (JII). Serta secara parsial variabel 

independen return on asset tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga 

saham. Sedangkan earning per share dan debt to equity ratio  berpengaruh  

signifikan terhadap harga saham syariah pada perusahaan yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Index (JII) periode 2011 – 2016. 
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