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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Brigham, Houston, 2010 salah satu informasi yang tersedia di 

pasar modal adalah laporan keuangan perusahaan, dari laporan keuangan 

tersebut investor dapat mengetahui informasi internal mengenai kinerja 

keuangan perusahaan yang merupakan salah satu faktor yang dilihat investor 

untuk menentukan pilihan dalam membeli saham. Jika la poran keuangan dapat 

menyajikan informasi yang relevan dengan model keputusan yang digunakan 

investor, maka investor dapat menggunakan informasi tersebut untuk membuat 

keputusan. 

Dewasa ini banyak pimpinan mendasarkan kinerja perusahaan yang 

dipimpin pada financial performance. Paradigma yang dianut oleh banyak 

perusahaan tersebut adalah profit oriented. Perusahaan yang dapat memperoleh 

laba yang besar, maka dapat dikatakan berhasil, atau dengan kata lain memiliki 

kinerja financial yang bagus. Sebaliknya apabila laba yang diperoleh 

perusahaan relatif kecil, maka dapat dikatakan perusahaan kurang berhasil atau 

kinerja perusahaan kurang baik. 

Menurut Brigham dan Gapenski (2006) profitabilitas adalah hasil akhir 

dari sejumlah kebijakan dan keputusan manajemen perusahaan. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa profitabilitas perusahaan merupakan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang 
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dilakukan pada periode akuntansi. Seringkali pengamatan menunjukkan bahwa 

perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi perusahaan 

yang memperoleh laba yang besar, maka dapat dikatakan berhasil atau 

memiliki kinerja yang baik. 

Sebaliknya kalau laba yang diperoleh perusahaan relatif kecil atau 

menurun dari periode sebelumnya, maka dapat dikatakan perusahaan memiliki 

kinerja yang kurang baik. Laba yang menjadi ukuran kinerja perusahaan harus 

dievaluasi dari suatu periode ke periode berikutnya. Apabila seorang manajer 

telah bekerja keras dan berhasil meningkatkan penjualan sementara biaya tidak 

berubah, maka laba harus meningkat melebihi periode sebelumnya, yang 

mengisyaratkan keberhasilan. 

Dalam jangka panjang menurut Walsh, Ciaran 2003 tujuan perusahaan 

adalah mengoptimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya. 

Banyak variabel yang dapat mempengaruhi harga saham perusahaan, baik dari 

eksternal maupun dari internal perusahaan. Harga saham sebagai indikator nilai 

perusahaan akan dipengaruhi oleh beberapa variabel fundamental dan teknikal, 

salah satu variabel yang mempengaruhi adalah Dividend Payout Ratio. Rasio 

ini merupakan rasio yang mengukur perbandingan dividen terhadap laba 

perusahaan (laba yang akan di bagikan kepada pemegang saham). Besarnya 

dividen ini dapat mempengaruhi harga saham. 

Apabila dividen tinggi maka harga saham cenderung akan tinggi 

sehingga nilai perusahaan akan tinggi. Sebaliknya apabila dividen yang di 

bayarkan kecil maka harga saham juga rendah. Apabila perusahaan 
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memperolah laba yang besar, maka kemampuan membayar dividen juga besar. 

Sehingga dengan dividen yang besar akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Keputusan pembagian dividen merupakan suatu masalah yang sering di hadapi 

perusahaan. Kebijakan dividen membahas porsi laba di tahan yang akan di 

bagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen. 

Keputusan untuk menentukan berapa banyak dividen yang harus di 

bagikan kepada para pemegang saham akan memiliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Apabila hasil pengembalian dari investasi baru lebih besar 

daripada hasil pengembalian yang di harapkan, maka perusahaan cenderung 

untuk menahan sebagian labanya. Namun apabila hasil pengembalian lebih 

kecil maka perusahaan cenderung akan memberikan laba yang tersedia bagi 

para pemegang saham biasa dalam bentuk dividen. 

Selain itu menurut Brigham, Houston, 2010 terdapat variabel lain yang 

mempengaruhi harga saham, yakni Market to Book Value Ratio. Rasio ini 

menggambarkan penilaian pasar keuangan terhadap manajemen dan organisasi 

dari perusahaan yang sedang berjalan (going concern). Atau dengan kata lain 

memberikan indikasi pandangan investor atas perusahaan. Nilai buku 

menggambarkan biaya pendirian historis dan aktiva fisik perusahaan. 

Perusahaan yang dipandang baik oleh investor adalah perusahaan dengan laba 

dan arus kas yang aman serta terus mengalami pertumbuhan. 

Perusahaan manufaktur merupakan salah satu perusahaan yang Go Public 

di Bursa Efek Indonesia. Khususnya sektor industry Food and Beverage. 

Perusahaan Food and Beverage merupakan salah satu jenis perusahaan yang 
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tidak terpengaruh secara signifikan oleh dampak krisis global, selain itu tingkat 

konsumsi masyarakat terhadap barang yang dihasilkan dalam industri tersebut 

sudah menjadi kebutuhan dan relatif tidak berubah, baik kondisi perekonomian 

membaik maupun memburuk. Industri makanan dan minuman (Food and 

Beverages) juga memiliki beberapa karakteristik, antara lain mudahnya 

perusahaan baru untuk memasuki industri ini sehingga akan menyebabkan 

peningkatan parsaingan antar perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis pada penelitian ini mengambil 

judul “ANALISIS PENGARUH PROFITABILITY RATIO DAN MARKET 

VALUATION RATIO TERHADAP HARGA SAHAM. 

Studi Pada Perusahaan Food Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2008-2013”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas dapat di 

ambil sebuah rumusan masalah yaitu :  

1. Apakah Net Profit Margin (NPM), Dividen Payout Ratio (DPR), Dan 

Market to Book Value Ratio (MBV) berpengaruh secara parsial terhadap 

harga saham pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode tahun 2008-2013? 

2. Apakah Net Profit Margin (NPM), Dividen Payout Ratio (DPR), Dan 

Market to Book Value Ratio (MBV) berpengaruh secara simultan terhadap 

harga saham pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode tahun 2008-2013? 

 

C. Batasan Masalah 

Secara umum pembahasan tentang masalah ini sangatlah luas, maka 

perlu adanya suatu ruang lingkup. Analisis ini hanya terbatas dalam 

implementasi penerapan Net Profit Margin,  Dividen Payout Ratio, Market to 

Book Value Ratio terhadap harga saham. Penelitian ini di lakukan pada 

perusahaan industri Manufaktur khususnya pada perusahaann Food and 

Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu laporan keuangan pada 

tahun 2008 sampai dengan 2013. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh 

Profitability Ratio dan Market Valuation Ratio terhadap hargs saham 

perusahaan Food and Beverage  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesai 

periode 2008 hingga 2013. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

Memberikan tambahan masukan untuk membuat kebijakan 

mengenai Profitability Ratio dan Market Valuation Ratio terhadap 

hargam saham yang akan terjadi di kemudian hari. 

b. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan yang lebih 

luas serta dapat di jadikan bahan perbandingan dalam mengkaji dan 

menganalisa Profitability Ratio (Net Profit Margin) dan Market 

Valuation Ratio (Market to Book Value) yang berpengaruh terhadap 

harga saham. 

 

 


