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kata kunci :
Abstraksi :
Perkembangan perusahaan dapat dinilai melalui analisis laporan keuangnanya.
Gambaran kinerja keuangan pada perusahaan akan menjadi salah satu faktor
yang memperngaruhi pergerakan harga saham. Kinerja keuangan merupakan
faktor internal yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham. Dan faktor
eksternalnya seperti soaial, ekonomi, san stabilitas politik. Tujuan dari penulisan
ilmiah ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kinerja keuangan pada PT
Mayora Indah Tbk untuk periode 1999-2008 dan untuk mengetahui seberapa
besar pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham. Metode pengumpulan
data yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan
membaca dan mempelajari buku-buku, catatan kuliah yang berhubungan dengan
objek penelitian yang dikemukakan oleh penulis. Selain itu penulis juga
melakukan penelitian lapangan, untuk mendapatkan data yang diperlukan oleh
penulis. Adapun data tersebut diperoleh dari Pusat Referensi Pasar Modal
(PRPM) BEI. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah
berdasarkan nilai koefisien korelasi untuk Rasio Profitabilitas menghasilkan
0,217 artinya memiliki hubungan yang searah dan lemah terhadap harga saham
sedangkan nilai koefisien korelasi yang dihasilkan Earning Per Share sebesar
0,533 artinya memiliki hubungan yang searah namun cukup kuat antara EPS
dengan harga saham dan nilai koefisien korelasi yang dihasilkan oleh Price
Earning Ratio sebesar 0,133 artinya memiliki hubungan yang searah dan sangat
lemah terhadap harga saham untuk PT Mayora Indah Tbk. Dan berdasarkan
hasil analisis regresi berganda dapat disimpulkan bahwa antara Profitabilitas,
EPS dan PER tidak ada pengaruh terhadap harga saham pada PT Mayora Indah
Tbk. Sedangkan hasil Uji t menjelaskan bahwa profitabilitas t hitung (0,404) < t
tabel (1,833) H0 diterima sehingga Rasio Profitabilitas secara parsial tidak
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham sedangkan EPS t
hitung (2,739) > t tabel (1,833) dan PER t hitung (2,433) > t tabel (1,833)

berada di daerah penolakan H0 berarti secara parsial Earning Per Share (EPS)
dan Price Earning Ratio (PER) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
harga saham.

