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ABSTRAKST 

Harga saham merupakan harga yang terjadi ketika saham diperjualbelikan 
pada pasar saham. Harga saham yang terjadi di pasar saham dipengaruhi oleh 
faktor internal dari dalam perusahaan seperti likuiditas, profitabilitas, dan aktifitas 
perusailaan. Dalarn penelitian ini likuiditas diukur dengan Quick Ratio, 
profitabilitas diukur dengan rasio ROE, serta aktifitas perusahaan dikur dengan 
working capital turnover. • 

Penelitian bertujuan untuk mengetabui pengaruh likuiditas. profitabilitas, 
dan aktifitas perusahaan terbadap perubahan barga sal1am perusahaanFood 
Beverages di Bursa Efek Jakarta periode 2001-2004. 
Metode analisis yang digunakau adalah regresi linier berganda dan uji Asumsi 
Liuier Klasik dengan jumlah observasi sebanyak 36 kasus, dengan jUmlall sampel 
penelitian sebanyak 9 perusahaan. Uji simultan (F) dilakukan untuk mengetahui 
pengaruh likuiditas, profitabilitas. dan aktifitas penlsahaan secara sinlUltan 
terbadap perubahan harga saham perusahaan Food Beverages. Uji parsial (T) 
dilakukan untuk mengetallUi pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan aktifitas 
perusahaan secara parsial terhadap perubahan harga saham perusahaan Food 
Beverages. 

Berdasarkan basil uji. didapatkan kesimpulan bahwa Iikuiditas, 
profitabilitas, dan aktifitas perusahaan berpengaruh secara simuhan terhadap 
perubahan harga saham perusahaan Food Beverages. Berdasarkan hasil uji T, 
didapatkan hasil. !ikuiditas, dan aktifitas perusahaan tidak berpengarull signifikan 
terhadap perubahan harga saham perusahaan Food Beverages, sedangkan 
profitabilitas berpenganib signifikan terlladap peruballan harga saham perusahaan 
Food Beverages. Besar pengarub likuiditas, profitabilitas, dan aktifitas perusallaan 
terbadap perusahaan Food Beverages sebesar 22.4% dan sisanya 77.6% dijelaskan 
oleh variabellain diluar modeL 
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