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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Nilai suatu perusahaan dapat digambarkan dengan adanya perkembangan 

harga saham perusahaan di pasar modal. Semakin tinggi harga saham suatu 

perusahaan, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut. Dalam hal ini 

akan menarik minat para investor untuk membeli saham dan menginvestasikan 

modalnya pada perusahaan tersebut. 

Pasar modal sudah lama dikenal di Indonesia, dan perkembangannya juga 

cukup menggembirakan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pasar modal 

merupakan alternative bagi perusahaan-perusahaan untuk memanfaatkan dana 

dari bursa efek. Menurut (Husnan : 2000), tujuan pemilik menanamkan 

dananya pada sekuritas adalah untuk mendapatkan tingkat pengembalian 

(return) yang maksimal pada risiko tertentu atau memperoleh hasil tertentu 

dengan risiko tertentu. 

Alternatif yang ditawarkan dalam pasar modal bermacam-macam tetapi 

yang paling dikenali di masyarkat adalah investasi dalam bentuk saham. 

Saham merupakan kepemilikan seseorang atau badan usaha pada suatu 

perusahaan dan diperdagangkan di pasar saham (Husnan : 2000). Disinilah 

harga saham suatu perusahaan ditentukan. Saham yang sudah beredar 

diperdagangkan dipasar sekunder, dimana harga saham tersebut setiap harinya 

berfluktuasi.
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Investasi dalam bentuk saham merupakan investasi yang berisiko, karena 

itu untuk menarik pemodal ditawarkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan tingkat keuntungan lainnya yang kurang berisiko. Dari 

hal tersebut pemodal membutuhkan informasi yang disajikan sebagai 

sinyalnya untuk menilai prospek peusahaan yang bersangkutan, yaitu dengan 

menganalisis laporan keuangan dengan rasio keuangan (Zubir : 2011). 

Analisis keuangan sangat tergantung pada informasi yang diberikan oleh 

laporan keuangan. Kualitas informasi keuangan dipengaruhi oleh standar 

pelaporan keuangan yang digunakan (Brigham dan Houston : 2010) maupun 

kebijakan manajemen dalam melaporkan kinerja keuangan kepada pihak luar. 

Salah satu kegunaan laporan keuangan adalah menyediakan informasi kinerja 

keuangan perusahaan terutama profitabilitas yang diperlukan untuk menilai 

potensi sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan. 

Motivasi atau tujuan para investor untuk melakukan investasi dipasar 

modal tidak selalu sama antar investor yang satu dengan investor yang lain. 

Bagi investor yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan jangka 

pendek, pada umumnya mereka menginginkan bagian dari keuntungan yang 

berupa capital gain dengan cara salah satunya membeli saham sekuritas lain 

pada saat harganya murah dan menjualnya pada saat harganya meningkat. 

Sedangkan bagi investor yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan 

jangka panjang, pada umumnya mereka kurang merespon terhadap fluktuasi 

harga saham. 
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Pada prinsipnya semakin baik prestasi perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan, maka akan berpengaruh pula pada tingkat permintaan saham 

perusahaan tersebut, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan harga 

saham perusahaan tersebut. Dengan demikian harga saham dipasar modal 

merupakan indikator nilai perusahaan, yaitu bagaimana meningkatkan 

kekayaan pemegang saham merupakan tujuan secara umum. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Handoyo dan Darsono (2009), Nardi 

(2013) tentang pengaruh Current Ratio terhadap harga saham menghasilkan 

bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara Current Ratio dengan harga 

saham, sementara penelitian yang dilakukan oleh Megarini (2003) 

menghasilan bahwa Current Ratio berpengaruh terhadao harga saham. 

Hasil peneleitian yang dilakukan oleh Sandhieko (2009), Khoir, dkk 

(2013) tentang pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap harga saham 

menghasilkan bahwa ada pengaruh signifikan antara Debt to Equity Ratio 

terhadap harga saham, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh  Lamusu 

(2013) menghasilkan bahwa tidak ada pengaruh signifkan antara Debt to 

Equity Ratio terhadap harga saham. 

Penelitian yang dilakukan oleh Megarani (2003), Khoir, dkk (2013) 

tentang pengaruh Return on Investment terhadap harga saham menghasilkan 

bahwa tidak ada pengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Nardi (2013) menunjukkan bahwa ada 

pengaruh signifikan antara Return on Investment terhadap harga saham. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2010), Lamusu (2013), Nardi 

(2013) tentang pengaruh Net Profit Margin terhadap harga saham 

menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara Net Profit Margin 

terdahap harga saham, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Darsono 

(2009) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara Net Profit Margin 

terhadap harga saham. 

Dari uraian diatas terlihat ketidakkonsistenan dari hasil-hasil rasio 

likuiditas, profitabilitas, dan leverage terhadap harga saham. Maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian kembali untuk mengetahui dan 

menganalisa pengaruh rasio-rasio tersebut diatas terhadap harga saham pada 

perusahaam Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih perusahaan sektor makanan dan 

minuman dikarenakan setiap tahun permintaan akan produk makanan dan 

minuman di Indonesia mengalami peningkatan seiring semakin bertambahnya 

penduduk Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Dirjen Industri Agro, 

Kementerian Perindustrian, Benny Wahyudi, bahwa pertumbuhan industri 

makanan dan minuman tetap tumbuh dan menjadi sektor andalan   

karena didukung oleh kuatnya permintaan di dalam negeri yang diakibatkan 

oleh semakin meningkatnya konsumen kelas menengah di dalam negeri 

(22/3/2014). Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang “Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Pada 

Perusahaan Makanan Dan Minumam Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, masalah dalam penelitian ini dirumuskan ialah 

apakah kinerja keuangan perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia berpengaruh terhadap harga saham? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh Current Ratio terhadap harga 

saham perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. 

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap 

harga saham perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. 

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh Return on Investment  

terhadap harga saham perusahaan makanan dan minuman yang 

terdaftar di BEI. 

4. Untuk menguji secara empiris pengaruh Net Profit Margin terhadap 

harga saham perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana pembelajaran 

untuk mengetahui sejauhmana teori yang diperoleh dapat diterapkan 

dalam praktek. 

2. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya. 


