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BAB 1  

  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bursa Efek Indonesia memiliki 9 sektor dimana sub sektor makanan dan 

minuman merupakan salah satu sektor yang termasuk di dalamnya dan menjadi 

andalan penopang pertumbuhan manufaktur di Indonesia. Sektor makanan dan 

minuman merupakan salah satu sektor yang menarik untuk diamati, karena sektor 

ini memiliki beberapa karakteristik seperti: merupakan sektor yang relatif stabil, 

tidak terpengaruh oleh musim perubahan kondisi ekonomi seperti inflasi, hasil 

produksi cenderung digemari oleh masyarakat, dalam kondisi krisis atau tidak, 

sebagian besar produk makanan dan minuman tetap dibutuhkan, merupakan 

industri hilir yang produknya berupa consumer goods, dan masyarakat pada 

umumnya mengenali produk mana yang laku dan tidak laku. Dengan kata lain 

risiko yang dimiliki perusahaan makanan dan minuman lebih kecil dibanding 

risiko pada industri sektor lain seperti sektor keuangan yang rentan terhadap 

kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah (Lena Lestary, 2016). 

Industri makanan dan minuman merupakan industri yang perkembangannya 

baik, pertumbuhan yang positif, sangat cepat dan akan selalu ada karena 

merupakan salah satu kebutuhan pokok. Industri makanan, dan minuman masih 

menjadi cabang yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan 

industri nasional. Namun, meskipun industri makanan dan minuman merupakan 

salah satu kontributor terbesar dalam pertumbuhan, masih banyak faktor termasuk 

kebijakan pemerintah yang masih belum sepenuhnya mendukung perkembangan 
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industri makanan dan minuman itu sendiri. Sementara ancaman dari produk impor 

terus bertambah sejalan dengan integrasi perekonomian Indonesia dengan 

perekonomian regional dan global (Dayu Lestari, 2019). 

Industri makanan dan minuman di Indonesia menjadi salah satu sektor yang 

menopang peningkatan nilai investasi nasional, yang pada tahun 2018 

menyumbang hingga Rp56,60 triliun. Realisasi total nilai investasi di sektor 

industri manufaktur sepanjang tahun lalu mencapai Rp222,3 triliun. Hal itu 

Menperin (Mentri Perindustrian) menambahkan, produk makanan dan minuman 

di Indonesia telah dikenal memiliki daya saing di kancah global bisa dibilang 

lingkungan Internasional melalui keragaman jenisnya. Ini ditandai dengan capaian 

nilai ekspornya sebesar USD29,91 miliar pada tahun 2018. Hal ini industri 

makanan dan minuman nasional mampu melakukan trobosan inovasi produk, 

yang bias diartikan memiliki macam – macam produk dari makanan dan 

minuman. Upaya ini guna memenuhi selera konsumen dalam dan luar negeri. 

Terlebih lagi adanya implementasi industry 4.0, dengan pemanfaatan teknologi 

terkini dinilai dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan kompetitif. Hal ini 

mengakibatkan bangganya atas capaian Mayora yang telah mengekspor sebanyak 

250 ribu container produknya ke lebih 100 negara. Tujuannya antara lain Asean, 

China, India, Timur Tengah, Amerika Serikat, Afrika, Uni Eropa, hingga Irak dan 

Palestina (Airlangga Hartato, 2019). 

Perkembangan Industri makanan dan minuman yang semakin kompetitif 

dan terus berkembang menuntut perusahaan untuk mampu beradaptasi agar 

terhindar dari kebangkrutan dan dapat bersaing secara global. Salah satu 
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alternative perusahaan untuk beradaptasi dengan kondisi terkini yaitu dengan Go 

Public. Go Public adalah kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh 

perusahaan atau emiten dengan cara mengubah status perusahaan dari perusahaan 

tertutup menjadi perusahaan terbuka melalui penawaran saham kepada 

masyarakat atau kepada publik dan mencatat sahamnya di pasar modal. Pasar 

modal (capital market) adalah dapat mendorong terciptanya alokasi dana yang 

efisien atau menghemat waktu, karena adanya pasar modal investor dapat memilih 

alternative yang memberikan return yang optimal. Dalam hal ini, informasi yang 

tersedia bisa meliputi semua informasi yang tersedia baik informasi di masa lalu, 

maupun informasi saat ini, serta bersifat sebagai pendapat/opini  rasional yang 

beredar di pasar yang bisa mempengaruhi harga saham (Tandelilin, 2010:219).  

Harga saham adalah harga suatu saham yang terjadi di pasar bursa pada saat 

tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentunkan oleh permintaan dan 

penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal (Jogiyanto, 2008:167). 

Penawaran dan permintaan terhadap saham sama seperti permintaan dan 

penawaran terhadap suatu produk, jika permintaan terhadap suatu saham 

meningkat maka akan mengakibatkan kenaikan harga jual saham tersebut. 

Menurut Halim (2014:12) berpendapat apabila laba yang diperoleh perusahaan 

relative tinggi, maka kemungkinan besar bahwa dividen yang dibayarkan juga 

relatif tinggi. Apabila dividen yang dibayar relatif tinggi, maka berpengaruh 

positif terhadap harga saham di bursa, dan investor akan tertarik untuk 

membelinya. Perusahaan yang membagikan dividen akan diminati oleh investor 

untuk dijadikan tempat berinvestasi. Banyaknya investor yang tertarik pada 

dividen tersebut menyebabkan para investor akan berbondong – bondong 
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berinvestasi keperusahaan tersebut. Semakin banyak investor yang 

menginvestasikan dananya pada perusahaan tersebut menyebabkan permintaan 

saham perusahaan tersebut akan semakin banyak sehingga harga saham tersebut 

juga akan meningkat seiring dengan bunyi dari hukum permintaan pasar (Nur 

Ainiyah dan Toto Heru Dwihandoko, 2019). Akibatnya permintaan akan saham 

tersebut meningkat, sehingga akhirnya harga saham juga akan meningkat. Secara 

mendasar basic ekonomi mikro di mana berlaku hokum permintaan dan 

penawaran. Jika harga suatu barang naik, jumlah barang yang di minta per unit 

waktu akan turun. Begitu sebaliknya, jika harga saham turun, jumlah barang yang 

di minta per unit waktu akan naik (Widjajanta dan Widyaningsih, 2009).  Begitu 

pula dengan penjelasan tentang volume perdagangan saham yang dimana 

merupakan hal yang penting bagi seorang investor, karena volume perdagangan 

saham menggambarkan kondisi efek yang diperjual belikan di pasar modal. Bagi 

investor, sebelum melakukan investasi atau penanaman modal hal terpenting 

adalah tingkat likuiditas suatu efek. Volume perdagangan yang besar menunjukan 

bahwa saham tersebut sangat diminati oleh banyak investor pada suatu saham. 

Kecenderungan investor pula yaitu tertarik pada saham yang memberikan return 

tinggi sehingga saham tersebut sering ditransaksikan  walau berisiko (Nasution, 

2016:3). 

Harga saham yang mengalami peningkatan tumbuh dan berkembang cukup 

baik di Indonesia dapat mencerminkan peluang bagi investor dalam memperoleh 

keuntungan yang maksimal dan dapat dicapai oleh si investor tersebut. Naik dan 

turunnya pergerakan harga saham tidak selalu meningkat di karenakan dengan 

diiringi peningkatan volume transaksi saham sesuai dengan ekspektasi investor 
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termasuk pada perusahaan industri manufaktur sub sektor makanan dan minuman 

yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 dan komponen sebagaimana ditunjukkan 

dalam gambar grafik 1.1 dan 1.2 berikut: 

 

Sumber : Indonesia Stock Exchange (2021) (data diolah) 

Gambar 1.1 

Pergerakan Harga Saham Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan 

Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019 

2016 2017 2018 2019

CEKA Rp1.350,00 Rp1.290,00 Rp1.375,00 Rp1.670,00

ICBP Rp8.575,00 Rp8.900,00 Rp10.450,00 Rp11.150,00

INDF Rp7.925,00 Rp7.625,00 Rp7.450,00 Rp7.925,00

MLBI Rp11.750,00 Rp13.675,00 Rp16.000,00 Rp15.500,00

 Rp-

 Rp2.000,00

 Rp4.000,00

 Rp6.000,00

 Rp8.000,00

 Rp10.000,00

 Rp12.000,00

 Rp14.000,00

 Rp16.000,00

 Rp18.000,00

Pergerakan Harga Saham 
Perusahaan 
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Sumber : Indonesia Stock Exchange (2021) (data diolah) 

Gambar 1.2 

Pergerakan Volume Transaksi Saham pada Perusahaan Subsektor Makanan 

dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019 

Gambar 1.1 menunjukan pergerakan harga saham dan gambar 1.2 menunjukan 

pergerakan volume transaksi saham. Kedua gambar tersebut menunjukan tidak 

keseimbangan terhadap harga saham dan volume transaksi saham. Harga saham 

PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk di tahun 2019 ini mengalami kenaikan sebesar 

21% dari Rp. 1.375 di tahun 2018 menjadi Rp. 1.670 di tahun 2019. Kemudian di 

volume transaksi saham PT Wilmaw Cahaya Indonesia Tbk (CEKA)  di tahun 

2019 mengalami kenaikan sebesar 60% dari jumlah 9.445.000 di tahun 2018 

menjadi 33.916.000 di tahun 2019, artinya pada saat harga saham naik dan 

volume transaksi naik, investor merespon positif kenaikan harga saham tersebut 

2016 2017 2018 2019

CEKA 52.841.050 554.821.000 9.445.000 33.916.000

ICBP 1.093.097.433 1.298.221.000 1.257.699.000 1.641.995.000

INDF 3.083.044.436 2.387.402.000 6.510.276.000 2.363.221.000

MLBI 40.107.730 49.533.000 64.564.000 18.771.000

 -

 1.000.000.000

 2.000.000.000

 3.000.000.000

 4.000.000.000

 5.000.000.000

 6.000.000.000

 7.000.000.000

Pergerakan Volume Transaksi Saham 
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dikarenakan dengan naiknya transaksi perdagangan saham di bursa yang 

tercermin dalam volume perdagngan saham. Harga saham PT Indofood CBP 

Sukses Makmur Tbk (ICBP) yang dimana di tahun 2017 mengalami kenaikan 

sebesar 3% dari jumlah Rp. 8.575 di tahun 2016 menjadi Rp. 8.900 di tahun 2017. 

Kemudian di Volume transaksi saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

(ICBP) mengalami Kenaikan yang sangat besar di tahun 2017 sebesar 18% dari 

1.093.097.433 di tahun 2016 menjadi 1.298.221.000 di tahun 2017. Jadi artinya 

pada saat harga saham naik dan volume transaksi naik investor merespon positif 

kenaikan harga saham tersebut dengan naiknya transaksi perdagangan saham di 

bursa yang tercermin dalam volume perdagangan saham.  

Harga saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mengalami 

penurunan di tahun 2017 sebesar 3% dari jumlah Rp 7.925 di tahun 2016 menjadi 

Rp 7.625 di tahun 2017. Dan disisi lain, di volume transaksi saham PT Indofood 

Sukses Makmur Tbk (INDF) mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 29% 

dari 3.083.044.436 di tahun 2016 menjadi 2.387.402.000 di tahun 2017, maka dari 

itu artinya pada saat harga saham turun investor merespon negatif penurunan 

harga saham tersebut dengan menurunnya transaksi perdagangan saham di bursa 

yang tercermin dalam volume perdagangan saham. Harga saham PT Multi 

Bintang Indonesia (MLBI) mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 3%  dari 

Rp 16.000 di tahun 2018 menjadi Rp 15.500 di tahun 2019. Kemudian volume 

transaksi PT Multi Bintang Indonesia (MLBI) mengalami penurunan sebesar 43% 

di tahun 2019 dari 64.564.000 di tahun 2018 menjadi 18.771.000 di tahun 2019, 

artinya  pada saat harga saham turun dan volume transaksi turun investor 

merespon negatif dari menurunnya harga saham tersebut dengan turunnya 
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transaksi perdagangan saham di bursa yang tercermin dalam volume perdagangan 

saham. 

Fenomena yang telah di tampilkan merupakan beberapa fenomena yang 

terjadi di perusahaan subsektor makanan dan minuman yang bertolak belakang 

dengan teori harga saham. Menurut Jogiyanto (2013:125) menyatakan bahwa 

harga pasar merupakan harga yang paling mudah di ketahui, karna harga pasar 

merupakan harga suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung yang 

menyatakan harga saham dapat terbentuk melalui mekanisme permintaan dan 

penawaran saham di pasar modal.  Berdasarkan fenomena, investor perlu 

memperhatikan faktor – faktor yang mempengaruhi harga saham apabila 

menanamkan modalnya dalam bentuk saham. Investor harus membekali diri 

dengan kemampuan dalam menganalisis saham. Dari kecukupan untuk bekal 

analisis tersebut akan mengurangi risiko dan mengoptimalkan return dikarenakan 

dengan analisis yang baik dapat mendeteksi saham – saham yang layak untuk di 

pilih sebagai saham investasi. 

Berdasarkan fenomena yang telah terjadi peneliti mempunyai keinginan 

untuk menganalisis faktor – faktor apa saja yang dapat mempengaruhi harga 

saham perusahaan. Menurut (Wijaya, 2014:6) salah satu cara untuk menganalisis 

suatu saham adalah dengan melakukan analisis fundamental yang menitik 

beratkan pada laporan keuangan dengan melihat sisi: Profitabilitas, Solvability, 

Liquidity, dan Activity. Dijelaskan juga investor dalam melakukan analisis dan 

menilai saham di pasar modal secara umum menggunakan 2 (dua) pendekatan 

yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal, secara bersama – sama akan 
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membentuk kekuatan pasar dengan interaksi antara permintaan dan penawaran 

yang berpengaruh terhadap transaksi saham perusahaan sehingga harga saham 

akan mengalami berbagai fluktuasi (Maya Melani, 2017). Dari penelitian ini lebih 

menggunakan pendekatan analisis fundamental karena nilai saham tidak hanya 

mewakili nilai intrinsic perusahaan pada suatu saat saja, namun juga 

mencerminkan harapan mengenai kinerja perusahaan dalam meningkatkan nilai 

kekayaan dan kenaikan di perusahaan pada kemudian hari. 

Murut Musdalifa, dkk (2015) Analisis Fundamental merupakan metode 

faktor berdasarkan kinerja keuangan suatu perusahaan. Faktor fundamental luas 

dan kompleks yang meliputi kondisi internal perusahaan (basic financial) dan 

eksternal perusahaan (basic economic). Analisis ini mencakup suatu pengujian 

terhadap prospek dan aktivitas perusahaan melalui laporan keuangan yang 

terpublikasi dan sumber – sumber informasi lain berkenaan dengan perusahaan, 

produk yang dihasilkan, tingkat persaingan di pasar, dan kondisi perekonomian 

secara umum. Faktor-faktor fundamental dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu 

kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif dijelaskan artinya memungkinkan untuk 

diukur atau dinyatakan dalam ukuran numeric, sedangkan kualitatif yaitu terkait 

pada kualitas atau karakter (sifat).  

Analisis fundamental sangat penting untuk dilakukan, dikarenakan dengan 

analisis fundamental kinerja perusahaan dapat diketahui secara utuh jika 

dibandingkan dengan analisis teknikal (Gusni, 2015). Berarti bahwa bagian 

terbesar dari analisis fundamental melibatkan perhatian pada laporan keuangan, 

yang dikenal dengan analisis kuantitatif. Yang berarti analisis laporan keuangan 
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(sinyal fundamental) ikut bagian dalam keputusan pasar dengan memeriksa 

perubahan saat ini sebagai sinyal yang berguna terhadap perubahan pendapatan. 

Salah satu fungsi utama dalam pendekatan penelitian fundamental adalah analisis 

yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan dimana tujuannya 

mendeteksi perbedaan harga saham sekuritas  dengan nilai intrinsiknya atau nilai 

yang seharusnya pada saham yang gilirannya dapat memeroleh saham dengan 

harga yang lebih menarik dan menguntungkan. Pendekatan fundamental 

memeberikan dasar teoritis perhitungan nilai intrinsic yang dapat ditentukan 

berdasarkan faktor fundamental perusahaan misalnya; laba, dividen, struktur 

modal, rasio dan potensi pertumbuhan perusahaan (Maya Melani, 2017). Rasio 

keuangan merupakan indeks yang menhubungkan dua angka akuntansi dan 

diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan 

yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. 

Dari hasil rasio keuangan ini kan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang 

bersangkutan (Kasmir, 2015:104). 

Rasio keuangan merupakan salah satu kajian dengan melihat perbandingan 

antara jumlah – jumlah yang terdapat pada laporan keuangan dengan 

menggunakan formula yang representative dan rasio keuangan pula sangat penting 

guna melihat dan menilai kinerja keuangan suatu perusahaan (Yuniarti, 2019). 

Pemakaian rasio keuangan dalam mewakili kinerja keuangan berdasarkan pada 

hasil penelitian terdahulu membuktikan bahwa terdapat pengaruh dan hubungan 

yang kuat antara rasio keuangan dengan perubahan harga saham. Penggunaan data 

yang tersedia di laporan keuangan perusahaan signifikan digunakan oleh analis 

keuangan terkait dengan aksi jual saham. Rasio ini dimaksud untuk mengukur 
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efisiensi penggunakan aktiva perusahaan. Semakin baik rasio tersebut makan 

semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan 

perusahaan. Nilai saham perusahaan tercermin dalam kinerja perusahaa, apabia 

kinerja keuangan perusahaan memnunjukan adanya prospek yang baik maka 

sahamnya akan diminati oleh investor dan harganya meningkat hal ini 

menunjukan adanya hubungan antara kinerja keuangan perusahaan dengan harga 

sahamnya (Nadya Afiani, 2018).  

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang melihat atau mengukur 

sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian 

keuntungan sesuai dengan diharapkan berdasarkan asset yang dimiliki oleh 

perusahaan yang menghasilkan laba dari total aktiva yang digunakan (Fahmi, 

2011:137). Semakin nilai dari ROA itu berarti bahwa semakin baik pula 

perusahaan menggunakan assetnya untuk mendapatkan laba, dengan 

meningkatnya nilai ROA profitabilitas dari perusahaan semakin meningkat 

(Gilang Gunadi, 2015). 

Debt to Equity Ratio  (DER) memiliki pengaruh terhadap perubahan harga 

saham yang menunjukan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh 

kewajibannya berdasarkan bagian modal yang dimiliki perusahaan dengan ini 

memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan, semakin rendah DER perusahaan 

maka kinerja perusahaan itu akan membaik hal ini disebabkan karena perusahaan 

dapat menggunakan modal yang dimilikinya untuk membayar hutang, dan sisanya 

dialokasikan untuk mengembangkan kegiatan operasi perusahaan (Diah Andarini, 

2007:20).   
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Earning Per Share (EPS) merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan 

manajemen dalam mencapai keuntungan bagi para pemilik perusahaan atau 

pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk 

memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan 

pemegang saham meningkat. Dengan pengertian lain, tingkat pengembalian yang 

tinggi (Kasmir, 2015:207) 

Fenomena yang telah diungkapkan diatas bahwa masalah return saham bagi 

investor merupakan suatu hal penting yang memerlukan perhatian besar dan 

tindakan hati –hati dalam melakukan investasi. Hal ini menjadikan dipilihnya 

industri makanan dan minuman merupakan salah satu industry yang cenderung 

diminati oleh para investor sebagai salah satu target investasinya. Hal itu 

dikarenakan industri maknaan dan minuman merupakan sektor industri yang daur 

hidupnya lama. Selain itu industri makanan dan minuman juga erat kaitannya 

dengan kebutuhan pokok manusia. Industri ini juga mendapat peluang yang besar 

untuk terus berkembang, bahkan saat krisis sekalipun. Industri makanan dan 

minuman juga terbilang mampu bertahan untuk dapat memenuhi selera konsumen 

yang semakin beragam dan mimiliki pasar yang begitu luas. Karena begitu 

besarnya peranan industri makanan dan minuman pada perekonomian, mendorong 

para investor untuk melakukan investasi pada industri ini. Berdasarkan yang telah 

diuraikan diatas maka tujuan peneliti ini untuk melihat pengaruh ROA, DER, dan 

EPS terhadap harga saham industri makanan dan minuman yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia.  
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Berdasarkan fenomena yang terkait dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan 

diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengani ROA, 

DER, EPS dan Harga Saham pada perusahaan makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, peneliti bermaksud untuk 

melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : “PENGARUH 

RETURN ON ASSET (ROA), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN 

EARNING PER SHARE (EPS) TERHADAP HARGA SAHAM” (Pada 

Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2016-2019). 
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1.2 Identifikasi Masalah  

Permasalahan yang di temukan dari latar belakang diatas pada perusahaan 

sub sektor makanan dan minuman, dapat disimpulkan masalah yang akan diteliti 

dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap harga saham 

pada Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 

2. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap harga 

saham pada Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

3. Apakah Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap harga saham 

pada Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 

4. Apakah Return On Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), dan 

Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap harga saham pada 

Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia  

1.3 Pembatasan Masalah 

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh ROA, 

DER, EPS terhadap Harga Saham pada perusahaan sub sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. 
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1.4 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap harga saham 

pada Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 

2. Bagaimana Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap harga 

saham saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia  

3. Bagaimana Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap harga saham 

saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia  

4. Bagaimana Return On Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), dan 

Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap harga saham pada 

Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia  

 

  


