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Penelitian berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan terhadap harga saham pada 

perusahaan Food Baverage yang go public di BES.” Bertujuan untuk memberikan bukti empiris 

seberapa besar pengaruh kinerja keuangan yaitu rasio likuiditas (CR), Rasio Aktivitas, (TATO), 

rasio leverage ( DER), rasio profitabilitas (RO1) dan rasio nilai pasar (EPS). 

Dalam penelitian ini penulis mengambil satu hipotesis yaitu diduga ada pengaruh antara kinerja 

keuangan perusahaan terhadap harga saham perusahaan khususnya harga saham penutupan untuk 

periode 2002 sampai 2004. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yang terdiri 

dari 5 tahap yaitu uji normalitas data, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, analisis regresi 

berganda dan uji hipotesis. 

Pengujian asumsi dalam analisis regresi berganda mensyaratkan bahwa data harus terdistribusi 

normal dengan nilai asy.sig 70.05. karena analisis data tidak terdistribusi normal maka data 

ditransformikan menggunakan fungsi LN sehingga menghasilkan data normal. Berdasarkan 

pengujian menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen (kinerja keuangan) 

berpengaruh terhadap variabel dependen (harga saham) hal tersebut ditunjukkan dengan nilai F 

hitung 7 F tabel pada tabel anova yaitu 39.71872.386. 

Uji t pada tabel coefficients sebagai uji hipotesis dalam penelitian ini yaitu untuk menguji 

variabel independen secara parsial dari kelima variabel yang digunakan variabel DER adalah 

merupakan variabel yang tidak signifikan, hal itu ditunjukkan dengan nilai t hitung < t tabel yaitu 

0.872 < 1.671. dari koefisien determinasi (R2) sebesar 78.6%, hal itu menunjukkan bahwa 

variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 78.6% dan sisanya dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa 

kinerja keuangan perusahaan dapat berpengaruh besar terhadap harga saham. 

Dari hasil analisis dengan uji t tersebut, menyatakan bahwa hipotesis diterima, bahwa ada 

pengaruh antara kinerja keuangan perusahaan terhadap harga saham. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat mengimplikasikan behwa sebaiknya dalam 

mengambil keputusan para investor tidak hanya melihat pada kinerja keuangan perusahaan saja. 

Investor juga perlu memperhatikan variabel lain seperti kebijakan pemerintah, keadaan 

perekonomian, serta peluang investasi.  

 


