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Laporan keuangan yang dipublikasikan tersebut digunakan sebagai 

landasan penilaian kinerja perusahaan akan mempengaruhi nilai perusahaan atau 

harga sahamnya. Metode yang sering digunakan investor dalam menilai kinerja 

keuangan perusahaan adalah menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan 

rasio keuangan. Umumnya ukuran yang dipakai dalam penilaian perusahaan 

dinyatakan dalam financial ratios, yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio leverage, 

rasio aktivitas dan rasio profitabilitas. Penelitian ini sifatnya aplikasi dari 

penelitian terdahulu tetapi dengan menggunakan pengukuran kinerja berdasarkan 

earnings measures yang dianalisis pengaruhnya terhadap harga saham. 

Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel 

earning pershare, return on invesment dan return on equity secara simultan dan 

secara parsial terhadap harga saham perusahaan food and baverages yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan food and baverages yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai tahun 2012 sampai akhir tahun 2014. 

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling yaitu penentuan 

sampel berdasarkan kriteria tertentu. 

Hasil penelitian diketahui ada pengaruh secara simultan variabel penelitian 

yang terdiri earning pershare, return on invesment dan return on equity 

berpengaruh terhadap harga saham yang ditunjukkan besarnya nilai f-hitung 

daripada f-tabel dengan demikian hipotesis pertama menerima Ha dan menolak 

Ho. Pengujian secara parsial variabel berpengaruh terhadap harga saham. Hasil  

penelitian ini juga menempatkan variabel return on invesment merupakan  

variabel yang berpengaruh dominan terhadap harga saham karena variabel return 

on invesment mempunyai nilai koefisien regresi terbesar diantara variabel lainnya 

sehingga variabel return on invesment mempunyai pengaruh dominan terhadap 

harga saham perusahaan industri food and baverages di Bursa Efek Indonesia. 
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