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ABSTRAK 

 

 Saham adalah merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah 

perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Harga pasar dari saham akan 

mencerminkan nilai suatu perusahaan, semakin tinggi harga saham, maka semakin 

tinggi pula nilai perusahaan tersebut dan terjadi sebaliknya. Oleh karena itu setiap 

perusahaan yang menerbitkan saham akan sangat memperhatikan harga saham. 

Harga saham yang terlalu rendah sering dikaitkan dengan kinerja perusahaan yang 

kurang baik. Namun bila harga saham terlalu tinggi (over price) dapat mengurangi 

kemampuan investor untuk membeli, sehingga menyebabkan harga saham akan 

sulit untuk meningkat lagi. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh signifikan 

return on asset, earnings per share, debt to equity, dan total asset turnover secara 

simultan dan parsial terhadap harga perusahaan dalam kelompok makanan dan 

minuman di BEI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena 

memerlukan perhitungan yang bersifat matematis tentang hubungan antar variabel 

dengan menggunakan rumus statistik tertentu. Populasi yang digunakan pada 

penelitian ini adalah perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu 

teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu, sehingga jumlah sampel 

yang dibutuhkan sebanyak 18 perusahaan 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan variabel return on 

asset, earnings per share, debt to equity ratio, dan total assets turnover 

berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan minuman di 

BEI, teruji. Secara parsial variabel earnings per share dan total assets turnover 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan 

minuman di BEI, teruji. Secara parsial variabel return on asset dan debt to equity 

ratio berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham pada perusahaan 

makanan dan minuman di BEI, tidak teruji. 

 

Kata kunci:  return on asset, earnings per share, debt to equity ratio, total assets 

turnover dan harga saham 
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