
ABSTRAK

Industri rokok merupakan salah satu dari sekian banyak jenis industri yang 
tercatat di bursa efek. Industri rokok menjadi penghasil pajak terbesar di 
Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Negara Indonesia yang 
sebagian besar pendapatan dalam negerinya berasal dari sektor dan industri rokok, 
dimana industri rokok merupakan salah satu penyumbang dalam pendapatan pajak 
Negara. Debt to Equity Ratio (DER) mencerminkan seberapa besar modal yang 
dibutuhkan untuk menutupi total hutang. Semakin besar DER maka semakin besar 
pula perusahaan tersebut memiliki risiko. NPM adalah kemampuan perusahaan 
untuk menghasilkan laba dari hasil penjualan perusahaan. Semakin besar laba 
perusahaan maka semakin tinggi pula harga sahamnya.EPS merupakan ukuran 
kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan per lembar saham yang 
dimiliki oleh pemiliknya Seorang investor tertarik pada EPS karena menunjukkan 
besarnya bagian keuntungan yang diperoleh untuk setiap lembar saham.Hal ini 
dipaparkan dari hasil penelitian sebelumnya yaitu Profitabilitas berpengaruh 
terhadap harga saham (Mursidah Nurfadilah, Ina Rinati, Indah Nurmalasari).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perkembangan Debt to Equity 
Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM),Earning Per Share (EPS) dan 
perkembangan harga saham. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis 
pengaruh Debt to Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM),dan Earning Per 
Share (EPS) secara simultan maupun secara parsial terhadap harga saham pada 
Industri Rokok yang Terdaftar di BEI Periode 2007-2011.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode 
deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu 
objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa 
pada masa sekarang (Nazir 2011). Alat statistik yang digunakan adalah analisa 
korelasi,analisa koefisien determinasi dan analisa regresi linear. Penelitian 
dilakukan terhadap sampel sebanyak 3 perusahaan, dengan mengambil data dari 
tahun 2007 sampai 2011.

Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa Debt to Equity Ratio 
(DER), Net Profit Margin (NPM),Earning Per Share (EPS) tidak berpengaruh 
signifikan terhadap harga saham. Dari hasil perhitungan secara parsial 
menunjukkan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Harga Saham. Net Profit Margin (NPM) tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap Harga Saham, dan Earning Per Share (EPS) tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap Harga Saham. 
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