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ABSTRAKSI 

Harga saham perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, dari sudut pandang 
pemegang saham, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap harga saham dapat dibagi 
menjaeli tiga kategori, yaitu kategori yang bersifat fundamental, faktor yang bersifat 
teknis dan faktor sosiaI, ekonomi dan politik. Faktor-fa~1or tersebut akan membentuk 
kekuatan pasar pasar yang berpengaruh terhadap transaksi saham perusahaan, 
sehingga harga saham perusahaan akan mengalami be,bagai kemungkinan kenaikan 
harga maupun penurunan harga. 

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah : Apakah kinerja 
keuangan perusahaan yang terdiri dari current ratio, dividend payout ratio, return on 
investment dan financial leverage baik secara parsial maupun simultan memiliki 
pengaruh terhadap harga saham pada kelompok industri makanan dan minuman eli 
Bursa Efek Surabaya tahun 1999/2000. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : Diduga kinerja 
keuangan perusahaan yang terdiri dari current ratio, dividend payout ratio, return on 
investment dan financial leverage baik secara parsial maupun simultan memiliki 
pengaruh terhadap harga saham pada kelompok industri makanan dan minuman di 
Bursa Efek Surabaya tahun 1999/2000. 

Hipotesis dalam penelitian ini yang menduga kinerja keuangan perusahaan 
yang tereliri dari current ratio, return on investment, financial leverage dan dividend 
payout ratio memiliki pengaruh terhadap harga saham pada kelompok industri 
makanan dan minuman di Bursa Efek Surabaya tabun 1999/2000, hasil pengujian 
dapat disimpulkan sehagai berikut : 

a. 	 Secara simultan current ratio, return on investment, financial leverage dan 
dividend payout ratio memiliki pengaruh terhadap harga saham pada 
kelompok industri makanan dan minuman di Bursa Efek Surabaya tahun 
1999. Besamya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat ditunjukkan 
oleh nilai koefisien determinasi majemuk (R2) sebesar 0,126 yang berarti 
12,6% perubahan variabel bebas yang dimasukkan dalam model mampu 
mempengaruhi perubahan variabel terikat atau harga saham secara bersarna
sarna. 

b. 	 Secara parsial dari empat variabel behas yang dimasukkan model, hanya satu 
variabel bebas yang merniliki pengaruh signifikan terhadap harga saham, yaitu 
return on investment. Tiga variabel bebas lainnya, yaitu current ratio, 
financial leverage dan dividend payout ratio tidak memiliki pengaruh 
signifikan terhadap harga saham. 
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