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Investor menanamkan modalnya dalam bentuk saham menginginkan 
mendapatkan return, baik berupa deviden maupun capital gain. Dalam 
memperolehnya sangat ditentukan oleh ROI dengan ketentuan semakin tinggi 
returnnya maka perusahaan makin mampu memberikan keuntungan pada investasi 
yang ditanamkan. ROI adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang dimaksudkan 
untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang 
ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam 
menghasilkan keuntungan. Harga saham adalah indikator keberhasilan pengelola 
perusahaan melalui transaksi perdagangan saham di pasar modal. Permasalahan 
penelitian ini adalah apakah ROI dan DPS berpengaruh secara simultan atau parsial 
terhadap harga saham pada perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di BEI. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh data keuangan 2003-2006  perusahaan 
Food and Beverages yang terdaftar di BEI. Sampel penelitian diambil menggunakan 
metode purposive sampling yaitu berjumlah 19 perusahaan. Variabel independen 
penelitian ini adalah ROI dan DPS, sedangkan variabel dependennya adalah Harga 
Saham. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. 
Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi 
berganda dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik. Untuk mengetahui 
pengaruh secara simultan menggunakan uji F dan untuk mengetahui pengaruh secara 
parsial digunakan uji t. 

Hasil penelitian menunjukkan ROI memiliki nilai koefisien 0,266 dan tingkat 
signifikansi 0,001. Tingkat signifikansi ini lebih kecil dari 0,05, yang berarti ROI 
berpengaruh signifikan secara parsial terhadap harga saham. DPS memberikan nilai 
koefisien 0,621 dan tingkat signifikansi 0,000. Tingkat signifikansi ini lebih kecil dari 
0,05, ini berarti DPS berpengaruh signifikan secara parsial terhadap harga saham. 
Nilai Koefisien Determinasi (R²) sebesar 0,844 artinya 84,4 persen variasi dari semua 
variabel bebas (ROI  dan DPS), sedangkan sisanya sebesar 15,6 persen dipengaruhi 
oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini. 

Saran yang dapat diberikan adalah sebelum berinvestasi investor dapat melihat 
kondisi laporan keuangan yang ditunjukkan dari posisi ROI dan DPS terlebih dahulu. 
ROI dapat dijadikan dasar dalam melakukan investasi saham karena ROI mengukur 
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan tingkat pengembalian atas investasi 
pada perusahaan tersebut. Jika perusahaan dapat memberikan deviden, menunjukkan 
kinerja keuangan perusahaan tersebut baik. 
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