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ABSTRAK 

 

Ummi Nadrah, NIM 7102210025. Pengaruh Profitabilitas Terhadap 

Harga Saham Pada Perusahaan Industri Kimia yang Tercatat di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2009-2013.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan dapat menjelaskan pengaruh 

Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Industri Kimia yang 

Tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013. Profitabilitas dalam 

penelitian ini diukur dengan return on equity (ROE), dan earning per share 

(EPS). 

 

Populasi dalam penelitian ini sebanyak sepuluh (10) perusahaan industri 

kimia yang terdaftar di BEI. Metode pengambilan sampel yang dilakukan adalah 

purposive sampling dan sampel dalam penelitian ini berjumlah sembilan (9) 

perusahaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang diperoleh dari situr resmi BEI dengan tahun pengamatan 2009-2013. Data 

dalam penelitian telah diuji terlebih dahulu dengan uji asumsi klasik yaitu 

normalitas, heterokedastisitas dan autokorelasi. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis jalur. 

 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa profitabilitas (ROE) berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap harga saham pada perusahaan Industri Kimia 

yang terdaftar di BEI. Dari hasil penelitian yang telah diperoleh apabila dibuat ke 

dalam persamaan adalah sebagai berikut Y = 0,044X1 + 0,5522 X2 + 0,67e. Dari 

hasil pengujian hipotesis dengan taraf kesalahan 5% dinyatakan secara secara 

parsial profitabilitas (EPS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas. 
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ABSTRACT 

 

Ummi Nadrah, 7102210025. The Influence of Profitablity Toward Price 

Share of the Chemical Industrial Companies Listed on The Stock Exchange 

(Period 2009-2013).  

 

This research airms to determine and to explain of profitability toward price 

share of the chemical industrial company listed on the Stock Exchange (Period 

2009-2013). The profitability is measured by using the return on equity (ROE) 

and earning per share (EPS). 

 

The population in this research as many as ten (10) companies listed on the 

Stock Exchange. The sampling method used was purposive sampling and sample 

in this study nine (9) companies. The type of data use is secondary file obtained 

from the official website of the Stock Exchange by years observation from 2009 

to 2013. The data of this research have tested with classic asumption, normality, 

autocorrelation and heterokedastisitas. The research using path analyze. 

 

The results of the research, suggesting the effect of profitability (ROE) 

concluded there is a positive and not significant effect between ROE on price 

share in Chemical Industrial companies listed on the Stock Exchange. The 

research results obtained in the form of equation path analysis is as follows: Y = 

0,044X1 + 0,5522 X2 + 0,67e. From the results of hypothesis testing with an error 

level of 5%, the earning per share partially positive and significant impact on 

price share. 
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