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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pergerakan harga saham di pasar modal pada umumnya cenderung 

fluktuatif. Fluktuatif ini dapat dilihat dari proses naik turunnya harga saham 

selama berlangsungnya transaksi perdagangan di bursa efek. Dimana kapitalisasi 

pasar saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami kenaikan sebesar 60,63 

persen atau senilai Rp 3.243,8 triliun hingga akhir Desember 2010. Adapun rata-

rata nilai transaksi harian saham di tahun 2010 tercatat senilai Rp 4,80 triliun atau 

naik sebesar 18,47 persen dari tahun 2009 senilai Rp 4,05 triliun, sedangkan rata-

rata frekuensi transaksi harian saham di tahun 2010 mencapai 105.878 kali atau 

meningkat 21,64 persen dari tahun 2009 yang sebesar 87.040 kali transaksi. Selain 

itu, volume transaksi harian saham tahun 2010 mencapai 5,44 miliar saham atau 

turun sebesar 10,67 persen dari tahun 2009 yang sebesar 6,09 miliar saham 

(http://economy.okezone.com). 

Perusahaan Food and Beverage juga merupakan salah satu indikator dalam 

pergerakan harga saham. Dimana perusahaan Food and Beverage merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam industry makanan dan minuman. Berikut 

perkembangan selama lima tahun terakhir harga saham dari perusahaan 

Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

mengalami fluktuasi. 

http://economy.okezone.com/
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Tabel 1.1 

Harga Saham, ROA dan EPS Perusahaan Food and Beverage 

Periode 2006-2010 

 

Kode Perusahaan 
Harga Saham ROA (%) EPS 

2007 2006 2006 

AISA 281.68 0.33 0.12 

CEKA 593.64 6.92 51.4 

DLTA 21515.83 10.52 2703.04 

INDF 1885.76 7.6 70.01 

MLBI 53030 18.19 3492.22 

MYOR 1629.63 9.12 122.07 

Tahun 2008 2007 2007 

AISA 553.49 3.66 15.08 

CEKA 1010.39 5.89 82.95 

DLTA 17806.25 11.25 2955.73 

INDF 2191.99 6.99 103.81 

MLBI 54040.63 21.09 4004.98 

MYOR 1329.79 11.08 184.7 

Tahun 2009 2008 2008 

AISA 394.99 5.21 17.16 

CEKA 990.51 6.97 93.67 

DLTA 39444.375 16.86 5230.34 

INDF 1974.06 6.57 117.81 

MLBI 94761.54 33.35 10550.88 

MYOR 2006.35 9.38 255.98 

Tahun 2010 2009 2009 

AISA 494.48 3.89 22.6 

CEKA 1094.17 12.33 166.26 

DLTA 84056.875 23.41 7900 

INDF 4229.76 10.06 236.42 

MLBI 185469.72 47.56 16158.42 

MYOR 7242.81 15.52 485.48 

       Sumber data: Lampiran 1 dan Lampiran 7 

 

 

Dari tabel di atas dilihat pergerakan harga saham, ROA dan EPS pada 

perusahaan Food and Beverage cenderung mengalami fluktuatif. Dimana harga 

saham, ROA dan EPS pada perusahaan Food and Beverage terjadi proses naik 

turun, sehingga tiap tahun harga saham, ROA dan EPS berbeda-beda. Besarnya  

ROA dan EPS juga dapat mempengaruhi pergerakan harga saham. 
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Ada pun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga 

saham atau indeks harga saham, antara lain faktor internal (lingkungan mikro) dan 

faktor eksternal (lingkungan makro). Dimana Faktor internal dapat disebabkan 

oleh banyak hal antara lain pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan, 

pengumuman pendanaan (financing announcements), pengumuman badan direksi 

manajemen (management-board of director announcements), pengumuman 

investasi (investmentannuncements), pengumuman pengambilalihan diversifikasi, 

pengumuman ketenagakerjaan (labour announcements), dan pengumuman 

laporan keuangan perusahaan. Faktor eksternal dapat disebabkan oleh beberapa 

hal antara lain pengumuman dari pemerintah, pengumuman hukum 

(legalannouncements), pengumuman industri sekuritas 

(securitiesannouncements), gejolak politik dan berbagai isu baik dari dalam negeri 

dan luar negeri. 

Pendekatan nilai saham yang digunakan untuk menganalisis harga saham 

yaitu dengan analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis teknikal 

merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham (kondisi pasar) dengan 

mengamati perubahan harga saham tersebut di waktu yang lalu, sedangkan  

analisis fundamental mencoba memperkirakan harga saham di masa yang akan 

datang dengan mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi 

harga saham di masa yang akan datang, dan menerapkan hubungan variabel-

variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran harga saham (Husnan, 2009: 307 dan 

341).  
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Rasio keuangan juga dapat digunakan dalam menganalisis perubahan 

harga suatu saham. Salah satu rasio yang digunakan yaitu laba per lembar saham 

(EPS) dan ROA.  Dimana menurut Harnanto (2003: 476) EPS adalah hasil bagi 

dengan jumlah saham biasa yang berada dalam peredaran. Besar kecilnya laba per 

saham (EPS) ini dipengaruhi oleh perubahan variabel-variabelnya. Setiap 

perubahan laba bersih maupun jumlah lembar saham biasa yang beredar dapat 

mengakibatkan perubahan laba per saham. Semakin tinggi nilai EPS akan 

menggembirakan pemegang saham karena semakin besar laba yang disediakan 

untuk pemegang saham. Meningkatnya laba maka harga saham cenderung naik, 

sedangkan ketika laba menurun maka harga saham juga ikut turun. Dimana bagi 

investor informasi tentang EPS menjadi kebutuhan yang sangat mendasar dalam 

kebutuhan pengambilan keputusan, informasi tersebut dapat mengurangi 

ketidakpastian dan resiko yang mungkin terjadi, sehingga keputusan yang diambil 

diharapkan akan sesuai dengan tujuan yang diinginkan yaitu capital gain. 

Return on total asset (ROA)  adalah merupakan pengukuran kemampuan 

perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah 

keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Semakin tinggi return on 

total asset (ROA), semakin baik keadaan suatu perusahaan.  

Adanya EPS dan ROA dapat membantu para investor dalam melakukan 

investasi, karena EPS dan ROA merupakan salah satu indikator yang digunakan 

dalam melakukan investasi.  Dimana EPS memberikan gambaran kepada 

pemegang saham tentang keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan ROA 

adalah mengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam 

menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di 

dalam perusahaan.   
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Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh ROA, dan EPS (earning per share) terhadap perubahan harga saham, 

maka penulis tertarik mengambil judul “Analisis Pengaruh ROA Dan EPS 

Terhadap Harga Saham Perusahaan  Food and Beverage Yang Terdaftar Di BEI ”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis dapat 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah ROA dan EPS berpengaruh terhadap harga saham secara simultan dan 

parsial pada perusahaan Food and Beverage  yang terdaftar di BEI? 

2. Variabel apakah diantara ROA dan EPS yang paling berpengaruh terhadap 

harga saham pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di BEI? 

 

C. Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini perlu diadakan pembatasan penelitian agar tujuan dari 

penelitian ini bisa terfokus, maka penulis membatasi dengan menggunakan 

analisis secara tahunan pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2006 sampai dengan periode 2010. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui adanya pengaruh ROA dan EPS terhadap harga saham 

secara simultan dan parsial pada perusahaan Food and Beverage yang 

terdaftar di BEI. 
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b. Untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap harga saham 

pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di BEI. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Perusahaan  

Memberikan bahan sebagai pertimbangan-pertimbangan yang dapat 

digunakan untuk penentuan langkah dan strategi perusahaan selanjutnya. 

b. Bagi Investor  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai informasi dan 

bahan pertimbangan bagi para calon investor untuk mengambil keputusan 

investor dana pada perusahaan. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan pembahasan teori-

teori manajemen atau bagi peneliti lain dalam bahasan yang sama. 

 


