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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Seiring berjalannya waktu, perkembangan bisnis semakin pesat. Hal itu 

membuat perusahaan untuk saling berkompetisi dan mempertahankan usahanya. 

Perusahaan juga harus memperlihatkan kinerja perusahaan, khususnya pada 

bidang keuangan. Karena dengan begitu perusahaan dapat menentukan strategi 

yang tepat sesuai dengan visi dan misi perusahaan. 

Kinerja keuangan suatu perusahaan lebih banyak diukur menggunakan 

rasio-rasio keuangan selama satu periode perusahaan karena dengan 

menggunakan analisis rasio ini dapat memberikan pandangan yang lebih baik 

tentang kinerja keuangan perusahaan. Dan media untuk menilai kinerja keuangan 

perusahaan adalah laporan keuangan (Rahman, 2013). 

Pesatnya perkembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak dapat dipisahkan 

dari peran investor yang melakukan transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Sebelum memutuskan untuk menginvestasikan dananya di pasar modal, seorang 

investor melakukan penilaian terhadap emiten (dengan membeli sekuritas yang 

diperdagangkan di bursa), orang tersebut harus percaya bahwa informasi yang 

diterimanya adalah informasi yang benar, sistem perdagangan di bursa dapat 

dipercaya, serta tidak ada pihak lain yang memanipulasi informasi dan 

perdagangan tersebut. Saham perusahaan yang go publik sebagai komoditi 

investasi tergolong berisiko tinggi, karena sifat komoditinya sangat peka terhadap 

perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan di luar negeri maupun dalam
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negeri, perubahan di bidang politik, ekonomi, moneter, undang-undang atau 

peraturan, maupun perubahan yang terjadi di dalam industri dan perusahaan itu 

sendiri. Para investor yang akan berinvestasi dengan membeli saham akan 

menganalisis kondisi perusahaan terlebih dahulu agar investasi yang dilakukan 

akan memberikan return yang tinggi (Fitriana dan Yuniati, 2015). 

 Beberapa penelitian mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap harga 

saham pernah dilakukan oleh Adha dan Ratna (2014), Ponggohong, dkk (2016), 

Yuli dan Suwitho (2014) dan Wulandari, dkk (2014) hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham, namun penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, dkk (2014) 

menunjukkan hasil uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan bahwa kinerja 

keuangan yang diwakili oleh Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit 

Ratio (LDR) tidak berpengaruh signifikan teradap harga saham, sedangkan Return 

On Asset (ROA) berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan (uji F) semua variabel 

independen yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR) 

dan Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen ( 

harga saham). 

Untuk melengkapi penelitian yang sudah ada, maka perlu dilakukan 

penelitian lanjutan untuk mendukung penelitian tersebut. Penelitian kali ini 

menggunakan periode waktu yang belum pernah diteliti, dan menggunakan objek 

yang berbeda sehingga penelitian ini akan memberikan temuan empiris yang 

berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menggunakan perusahaan 
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makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode yang 

berakhir 2011-2015. 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah rasio profitabilitas berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-

2015? 

2. Apakah rasio likuiditas berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-

2015? 

3. Apakah rasio leverage berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-

2015? 

4. Apakah rasio aktivitas berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-

2015? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh rasio profitabilitas terhadap 

harga saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh rasio likuiditas terhadap 

harga saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 
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c. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh rasio leverage terhadap 

harga saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

d. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh rasio aktivitas terhadap 

harga saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

 2. Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai tambahan pengetahuan bagi literatur akuntansi mengenai 

pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham. 

b. Sebagai referensi untuk menilai kinerja keuangan sehingga calon investor 

dapat menggunakannya sebagai indikasi bahwa perusahaan tersebut 

memiliki tingkat pesaingan yang tinggi. 

c. Sebagai petunjuk bagi manajer dalam mengelola kinerja keuangan yang 

dimiliki sehingga dapat menciptakan nilai bagi perusahaan. 

 


