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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pasar modal merupakan sarana yang paling efektif untuk para investor 

dalam menanamkan modalnya agar dapat memperoleh keuntungan. Pasar 

modal juga merupakan sarana bagi pihak yang mempunyai kelebihan dana 

untuk melakukan investasi dalam jangka menengah ataupun jangka panjang. 

Pengembangan pasar modal sangat diperlukan dalam perekonomian indonesia 

saat ini 

Pada  aktivitas pasar modal harga saham merupakan faktor yang 

sangat penting dan harus diperhatikan oleh para investor dalam melakukan 

investasi, karena harga saham menunjukkan prestasi emiten. Dengan demikian 

semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi nilai perusahaan tersebut 

dan sebaliknya. Oleh karena itu setiap perusahaan yang menerbitkan saham 

harus memperhatikan harga sahamnya. Harga saham yang terlalu rendah sering 

diartikan bahwa kinerja perusahaan kurang baik. (Firdaus, 2013:04) 

Industri Makanan dan Minuman di Indonesia memiliki peranan 

penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Data yang ada 

menunjukkan bahwa pertumbuhan dan nilai investasi di sektor pangan selalu 

meningkat dalam beberapa kurun waktu terakhir. Peranan tersebut dapat dilihat 

dari sumbangan nilai ekspor produk makanan dan minuman pada mei 2015 

yang mencapai 2,26 miliar dolar AS. Angka ini mengalami kenaikan 4,05 
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persen dibandingkan nilai ekspor pada Mei 2014 sebesar 2,175 miliar dolar 

AS. "Hal tersebut menunjukkan bahwa bahwa sektor industri makanan dan 

minuman mempunyai peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan 

perkembangan ekonomi di Negara Indonesia. (http://www.republika.co.id/) 

Kontribusi Industri Makanan dan Minuman terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB) cukup signifikan. Tahun 2014 lalu, pertumbuhan 

industri makanan dan minuman (mamin) di tahun 2014 lalu mencapai 9,54%. 

Sementara itu, pada tahun 2014 kontribusi industri makanan dan minuman 

terhadap PDB sektor industri non migas mencapai 29,77%. Adapun tahun 

2013, kontribusi industri makanan dan minuman terhadap PDB sektor industri 

non migas mencapai 29,01%. (http://mix.co.id/) 

Laporan keuangan merupakan sebuah informasi yang penting bagi 

investor dalam mengambil keputusan investasi. Manfaat laporan keuangan 

tersebut menjadi optimal bagi investor apabila investor dapat menganalisis 

lebih lanjut melalui analisis rasio keuangan (Penman, 1991). Horigan (1965) 

dalam (Tuasikal, 2001:763) menyatakan bahwa rasio keuangan berguna untuk 

memprediksi kesulitan keuangan perusahaan, hasil operasi, kondisi keuangan 

perusahaan saat ini dan pada masa mendatang, serta sebagai pedoman bagi 

investor mengenai kinerja masa lalu dan masa mendatang. (ULUPUI, 2007:2) 

Laporan keuangan ini sangat berguna bagi investor untuk membantu 

dalam pengambilan keputusan investasi, seperti menjual, membeli, atau 

menanam saham. Untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, 

analisis keuangan memerlukan beberapa tolak ukur. Tolak ukur yang sering 

 

http://mix.co.id/


3 
 

dipakai adalah rasio atau indeks, yang menghubungkan dua data keuangan 

yang satu dengan yang lainnya. Analisis dan interpretasi dari macam-macam 

rasio dapat memberikan informasi yang lebih baik tentang kondisi keuangan 

dan prestasi keuangan perusahaan. (Fahlevi, 2013:22) 

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban finansialnya dengan segera. Rasio ini berguna untuk 

mengetahui seberapa besar aset likuid yang bisa diubah menjadi kas untuk 

membayar tagihan yang tak terduga. Apabila perusahaan tidak mampu 

membayar tagihan tersebut maka bisa terancam mengalami kebangkrutan. 

Likuiditas perusahaan dapat diukur dengan menggunakan CR (Current Rasio) 

atau rasio lancar yaitu rasio yang mengukur seberapa jauh aktiva lancar suatu 

peusahaaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya. 

Current Ratio dapat dijadikan sebagai dasar perhitungan dari likuiditas 

jangka pendek yang paling utama karena mencakup seluruh komponen aktiva lancar 

dan seluruh komponen hutang lancar tanpa membedakan tingkat likuiditasnya. 

Apabila aktiva lancarnya melebihi hutang lancarnya, maka dapat diperkirakan 

bahwa pada suatu ketika dilakukan likuiditas, aktiva lancar terdapat cukup kas 

ataupun yang dapat dikonversikan menjadi uang kas di dalam waktu singkat, 

sehingga dapat memenuhi kewajibannya. (Amanah 2014:02) 

Rasio profitabilitas adalah perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal 

(modal inti) atau laba sebelum pajak dengan total asset yang dimiliki perusahaan 

pada periode tertentu. Jika kondisi perusahaan dikategorikan menguntungkan atau 

menjanjikan keuntungan di masa mendatang maka banyak investor yang akan 
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menanamkan dananya untuk membeli saham perusahaan, tentu saja mendorong 

harga saham naik menjadi lebih tinggi. (Fahlevi, 2013:23) 

Investor yang menanamkan dananya pada saham-saham perusahaan 

sangat berkepentingan terhadap laba saat ini dan laba yang diharapkan di masa 

yang akan datang serta adanya stabilitas laba. Mereka berkepentingan atas 

informasi yang berhubungan dengan kondisi keuangan yang berdampak pada 

kemampuan perusahaan untuk membayar dividen untuk menghindari 

kebangkrutan. Sebelum menanamkan dananya, investor harus melakukan 

analisis terhadap kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. 

Investor hanya akan menginvestasikan dananya kepada perusahaan 

yang mempunyai reputasi baik. Perusahaan yang mempunyai reputasi baik 

adalah perusahaan yang mampu memberikan dividen secara konstan kepada 

pemegang saham. Semakin meningkatnya laba yang diterima perusahaan maka 

semakin tinggi pula dividen yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang 

saham. dalam analisis profitabilitas digunakan alat ukur seperti ROE (Return 

On Equity). ROE adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. 

Tabel 1.1  
Data Rata-Rata Likuiditas, Profitabilitas dan Harga Saham Industri Makanan 

dan Minuman Tahun 2010-2014 

No Tahun 
Likuidit
as (%)  

Pertumb
uhan 
(%) 

Profitabilita
s (Rp) 

Pertumb
uhan (%) 

Harga Saham 
(Rp) 

Pertumb
uhan (%) 

1 2010 225,33% - Rp.703.480 - Rp.307.942 - 
2 2011 206,77% -8,23% Rp.728.536 3,56% Rp.471.459 53,09% 
3 2012 187,31% -9,41% Rp.670.290 -7,99% Rp.860.858 82,59% 
4 2013 194,09% 3,61% Rp.937.885 39,92% Rp.1.550.762 80,14% 
5 2014 190,82% -1,68 Rp.516.234 -44,95% Rp.1.373.105 -11,45% 

Sumber: Lampiran 10 
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Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa nilai likuiditas 

perusahaan makanan dan minuman  mengalami kondisi yang fluktuatif dimana 

pada tahun 2010 sampai 2012 mengalami penurunan dan pada tahun 2013 

mengalami kenaikan sebesar 3,61%, begitu juga dengan nilai profitabilitas 

mengalami kondisi yang fluktuatif dimana pada tahun 2010-2011 profitabilitas 

menunjukkan kenaikan sebesar 3,56%, namun ditahun 2011-2012 profitabilitas 

mengalami penurunan sebesar -7,99%. Dan pada tahun 2012-2013 

profitabilitas menunjukkan kenaikan lagi sebesar 39,92% dan pada tahun 2013-

2014 mengalami penurunan lagi sebesar -44,95%. 

Dilihat dari harga saham diatas menunjukkan kondisi yang berfluktuatif 

juga, dimana pada tahun 2010-2011 harga saham  menunjukkan peningkatan 

sebesar 53,09%, pada tahun 2011-2012 harga saham kembali menunjukkan 

kenaikan sebesar 82,59% dan tahun 2012-2013 sebesar 80,14%,namun pada tahun 

2013-2014  harga saham mengalami penurunan sebesar -11,45%. 

Data likuiditas dari tahun 2010-2012 nilai likuiditas industri makanan 

dan minuman mengalami penurunan, namun hal tersebut tidak diikuti dengan 

penurunan harga saham, dimana harga saham justru menunjukkan kenaikan 

dari tahun 2010-2012, berdasarkan penjelasan data diatas hal ini bertentangan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahlevi (2013) yang menyatakan bahwa 

likuiditas berpengaruh terhadap harga saham. 

Hal diatas didukung juga dengan teori yang dikemukakan oleh (Ang, 

1997 dalam Purnomo, 2007:08). Apabila rasio keuangan dalam kinerja 

keuangan perusahaan perbankan mengalami pertumbuhan dengan menjaga 
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keseimbangan antara pemeliharaan likuiditas yang cukup dengan pencapaian 

rentabilitas yang wajar, serta pemenuhan modal yang memadai, maka hal yang 

sama akan terjadi pada pergerakan harga saham perusahaan yang bersangkutan. 

Dengan rasio keuangan yang baik akan mencerminkan kondisi keuangan yang 

baik pula, sehingga akan mempengaruhi harga saham  

Data profitabilitas dari tahun 2011-2012 profitabilitas industri 

makanan dan minuman mengalami penurunan, namun hal tersebut tidak diikuti 

dengan pergerakan harga saham, di mana harga saham justru menunjukkan 

kenaikan dari tahun 2011-2012, berdasarkan penjelasan di atas sangat 

bertentangan dengan teori yang di kemukakan oleh (Husnan, 2003:305) yang 

menyatakan bahwa jika kemampuan perusahaan menghasilkan laba meningkat 

maka harga saham akan meningkat, dengan kata lain profitabilitas 

mempengaruhi harga saham, sedangkan dilihat pada tabel di atas kenaikan 

profitabilitas pada industri makanan dan minuman tidak diikuti dengan 

kenaikan harga saham industri makanan dan minuman.   

Dilihat dari uraian diatas hal ini merupakan sesuatu yang sangat 

penting untuk diteliti mengapa ketika nilai likuiditas mengalami penurunan 

harga saham justru mengalami kenaikan dan ketika nilai profitabilitas 

mengalami kenaikan harga saham tidak ikut mengalami kenaikan juga. 

berdasarkan penjelasan latar belakang di atas peneliti mengambil judul 

“Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Profitabilitas dan Penjualan terhadap Harga 

Saham pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Tercatat di Bursa Efek 

Indonesia”.  
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B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana likuiditas yang terdiri dari CR (Curren Ratio), profitabilitas   

yang terdiri dari ROE (Return On Equity) dan penjualan (sales) berpengaruh 

terhadap harga saham? 

2. Dari seluruh variabel diatas yang terdiri dari CR (Current Ratio), ROE 

(Return On Equity)  dan penjualan (sales) mana yang berpengaruh paling 

dominan dalam penentuan harga saham? 

 

C. Batasan penelitian 

1. Penelitian ini hanya meneliti 5 periode yaitu pada periode tahun 2010 

sampai dengan tahun 2014. 

2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier 

berganda. 

3. Alat  yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio likuiditas, rasio 

profitabilitas dan penjualan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh likuiditas CR (Current 

Ratio), profitabilitas  ROE (Return On Equity) dan penjualan (sales) 

berpengaruh terhadap harga saham 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel CR (Current Ratio), ROE 

(Return On Equity) dan (sales)  yang paling dominan berpengaruh terhadap 

harga saham 
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E. Manfaat penelitian 

1. Bagi manajemen perusahaan  

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis dalam mengelola 

perusahaan dan mengambil kebijakan finansial guna meningkatkan kinerja 

perusahaan. 

2. Bagi investor  

Penelitian ini berguna untuk membantu investor dalam menilai harga wajar 

saham perusahaan terhadap kemungkinan terjadinya penyesuaian harga 

pada saat saham diterbitkan, dengan cara melihat variabel bebas terhadap 

harga saham, hal tersebut akan membantu investor dalam melakukan 

investasi (buy, hold or sell) atas perusahaan yang melakukan penerbitan 

saham. 

3. Bagi peneliti selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi di dalam melakukan 

penelitian yang sejenis. 

 

 

 

 

 

 




