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ABSTRAK

Pasar modal di Indonesia dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir
mengalami perkembangan yang memuaskan, hal ini bisa dilihat dari naiknya
kapitalisasi pasar modal sebesar 30%. Pasar modal yang juga sebagai wahana
investasi bagi masyarakat juga sebagai tempat para emiten mendapatkan modal dari
masyarakat yang berinvestasi. Sektor barang konsumsi sebagai salah satu sektor
yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia juga mengalami
peningkatan nominal harga saham, dimana rata-rata dari perusahaan yang masuk
dalam kelompok sektor ini harga sahamnya sebagian besar mengalami kenaikan
dalam lima tahun terakhir, walaupun jika dilihat dari rasio-rasio keuangan
mengalami naik turun, dimana antara satu rasio dan rasio lainnya berbeda-beda ada
yang mengalami kenaikan dan ada pula yang mengalami penurunan.

Penelitian ini mencoba melakukan analisis antara pengaruh kinerja keuangan
yang diterangkan oleh current ratio (CR), debt to equity ratio (DER), total asset
turn over (TATO), earning per share (EPS) dengan harga saham dipasar saham
yang selalu mengalami perubahan. Rasio-rasio tersebut di atas merupakan jenis
rasio- rasio keuangan dari kelompok rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan
profitabilitas. penelitian ini menggunakan data time series yang selanjutnya
dilakukan analisis dengan model regresi berganda untuk mengetahui hubungan atau
pengaruh antara variabel independen yaitu, CR, DER, TATO, EPS terhadap
variabel dependen yaitu harga saham.

Penelitian menggunakan sampel sebanyak 17 perusahaan sektor barang
konsumsi, dengan perhitungan/pemodelan regresi dilakukan pada tiap subsektor
yang ada yaitu sebanyak lima model regresi yang terbentuk, yaitu subsektor
makanan dan minuman, rokok, farmasi, kosmetik dan barang keperluan rumah
tangga, dan barang peralatan ruamah tangga.

Hasil penghitungan dari model regresi yang ada menunjukkan bahwa dalam
pengujian simultan (uji F) menunjukkan terdapat empat dari lima model regresi
yang menerima hipotesis, yang berarti CR, DER, TATO, EPS berpengaruh secara
bersama-sama secara signifikan terhadap harga saham. Dalam pengujian parsial (uji
t) dari keempat model yang menerima hipotesis simultan menunjukkan bahwa
variabel DER, TATO, dan EPS berpengaruh secara signifikan, sedangkan dari
keempat model regresi itu CR tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Dan
dalam penelitian ini bahwa EPS yang menunjuk pengaruh yang dominan dari
variabel lainnya.

Kata kunci : kinerja keuangan, harga saham, rasio keuangan, barang konsumsi
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