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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pasar modal merupakan salah satu penggerak utama perekonomian 

dunia, termasuk Indonesia, melalui pasar modal perusahaan dapat 

memperoleh dana untuk melakukan kegiatan perekonomiannya. Hal ini 

dibuktikan dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) guna menjual saham kepada investor. 

Pemain saham atau investor perlu memiliki sejumlah informasi yang 

berkaitan dengan dinamika harga saham agar dapat mengambil keputusan 

tentang saham perusahaan yang layak untuk dipilih. Para emiten melihat 

bahwa pencarian dana melalui pasar modal merupakan pilihan pembiayaan 

yang lain, kemudian mereka memanfaatkan kesempatan ini dengan 

mengeluarkan saham atau obligasi. Semakin efisien dan efektif pengelolaan 

pasar modal, maka semakin banyak pula para calon emiten yang berdatangan 

ke pasar modal, hal ini berarti bahwa emiten dapat memperbaiki posisi 

ekuitasnya dan juga akan memperkuat daya saing di industri dimana 

perusahaan tersebut terlibat. Menurut Pakarti dan Anoraga dalam Dini (2011), 

dengan adanya pasar modal maka perusahaan-perusahaan akan lebih mudah 

memperoleh dana, sehingga kegiatan ekonomi di berbagai sektor dapat 

ditingkatkan. 
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Sebelum melakukan investasi, para investor perlu mengetahui dan 

memilih saham mana yang dapat memberikan keuntungan paling optimal 

bagi dana yang diinvestasikan. Dalam kegiatan analisis dan memilih saham, 

para investor memerlukan informasi-informasi yang relevan dan memadai 

melalui laporan keuangan perusahaan. Sehubungan dengan hal itu, Bapepam 

melalui Keputusan Ketua Bapepam No. Kep. 38/PM/1996 tentang laporan 

tahunan, telah mewajibkan para emiten untuk menyampaikan laporan tahunan 

agar terdapat transparansi dalam pengungkapan berbagai informasi yang 

berhubungan dengan kinerja emiten yang bersangkutan. 

Harga saham juga merupakan salah satu indikator keberhasilan 

pengelolaan perusahaan, jika harga saham suatu perusahaan mengalami 

kenaikan maka investor atau calon investor akan menilai bahwa perusahaan 

tersebut berhasil dalam mengelola usahanya. Kepercayaan investor atau calon 

investor sangat bermanfaat bagi emiten, karena semakin banyak orang yang 

percaya terhadap emiten maka keinginan untuk berinvestasi terhadap emiten 

akan semakin kuat. Dan dengan bertambahnya jumlah permintaan terhadap 

harga saham suatu emiten maka dapat menaikkan harga saham emiten 

tersebut.  

Variasi harga saham ditentukan oleh banyak faktor, baik yang berasal 

dari lingkungan eksternal maupun internal perusahaan. Dalam penelitian yang 

dilakukan Rinati (2008:9), Net Profit Margin (NPM) dan Return On Equity 

(ROE) tidak berpengaruh terhadap harga saham, sedangkan Return On Assets 

(ROA) memiliki pengaruh terhadap harga saham. Dan dalam penelitian yang 
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dilakukan oleh Nurmalasari (2008:6), ROA mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap harga saham sedangkan ROE dan NPM tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Analisis ini dapat dilakukan 

dengan melihat informasi yang terdapat di laporan keuangan. 

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan 

adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan 

dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna 

laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga 

menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber 

daya yang dipercayakan kepada mereka (PSAK 1, revisi 2009).Informasi 

yang terkandung dalam laporan keuangan perusahaan berperan penting dalam 

pasar modal, baik bagi invesor secara individual maupun bagi pasar secara 

keseluruhan. Bagi investor, informasi berperan penting dalam pengambilan 

keputusan investasi, sementara pasar memanfaatkan informasi untuk 

mencapai harga keseimbangan yang baru. 

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti akan menganalisis salah 

satu faktor yang mempengaruhi harga saham, yaitu kinerja keuangan. Kinerja 

keuangan perusahaan merupakan salah satu hal yang sangat penting, karena 

kinerja perusahaan berpengaruh dan dapat digunakan sebagai alat untuk 

mengetahui apakah perusahaan mengalami perkembangan atau sebaliknya. 

Analisis kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari rasio-rasio keuangan. 

Rasio keuangan adalah perbandingan antara dua elemen laporan keuangan 
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yang menunjukkan suatu indikator kesehatan keuangan pada waktu tertentu 

(Munawir, 2004). 

Menurut Lestari dan Sugiharto (2007:196) dalam Rinati (2008:6), 

Return on Assets (ROA) merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. 

Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas 

aset dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini dapat meningkatkan daya 

tarik investor terhadap perusahaan karena tingkat pengembalian akan semakin 

besar. Dan juga hal ini dapat mempengaruhi harga saham perusahaan. 

Sedangkan Return on Equity (ROE) menurut Lestari dan Sugiharto 

(2007:196) dalam Rinati (2008:6) meneranglan laba bersih yang dihasilkan 

untuk setiap ekuitas. Semakin besar ROE menandakan bahwa perusahaan 

semakin baik dalam mensejahterakan para pemegang saham prioritas yang 

bisa dihasilkan dari setiap lembar saham. Rasio ini juga dipengaruhi oleh 

besar kecilnya hutang perusahaan, apabila proporsi hutang semakin besar 

maka rasio ini juga akan semakin besar. Dan Net Profit Margin (NPM) adalah 

rasio yang menggambarkan besarnya laba bersih yang diperoleh perusahaan 

pada setiap penjualan yang dilakukan. Rasio ini tidak menggambarkan 

seberapa besar presentase keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan 

untuk setiap penjualan karena adanya unsur pendapatan dan biaya non 

operasional. 

Akhir-akhir ini marak dibicarakan kasus yang menimpa PT Indofood 

CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP). Setelah ditariknya produk Indomie dari 
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pasar Taiwan, secara otomatis harga saham PT ICBP pun menurun dari harga 

jual sebelumnya. Namun ternyata hal in tak berlangsung lama. Menurut analis 

saham PT Financorpindo Nusa, Helen, investor kembali membeli saham 

setelah manajemen Indofood dan BPOM memberi penjelasan. Hal ini dapat 

dilihat dari harga saham produsen Indomie, PT Indofood CBP Sukses 

Makmur Tbk yang kembali naik Rp 100 menjadi Rp 5.550. Kenaikan yang 

sama juga dialami saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebesar Rp 175 

menjadi Rp 5.050 per lembar.(sumber : Tempo,2010)  

Kasus lainnya juga menimpa PT. Mayora Indah Tbk. BEI sempat 

menjatuhkan sanksi suspensi pada PT Mayora seiring dengan kebakaran yang 

melanda pabrik perseroan ini. Seharusnya perseroan memberikan informasi 

mengenai dampak kebakaran tersebut terhadap kegiatan operasional 

perseroan. Hal ini menyebabkan turunnya harga saham PT Mayora Indah 

Tbk. Namun pada tanggal 3 Maret 2014, BEI telah membuka penghentian 

sementara perdagangan saham PT Mayora Indah Tbk. (sumber : Bagya 

Kertiyasa,2014) 

Peristiwa ini tak membuat PT Mayora Indah Tbk menurunkan kinerja 

perusahaannya, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya laba yang diperoleh 

yaitu sebesar Rp 1,04 Triliun. Nilai ini naik dibandingkan laba tahun 

sebelumnya sebesar Rp 729,63 Miliar. Dalam keterangan yang 

dipublikasikan, Jumat (28/3/2014), penjualan bersih naik 14,33% per 

Desember 2013 menjadi Rp 12,02 Triliun dari tahun sebelumnya Rp 10,51 

Triliun. Beban pokok naik jadi Rp 9,09 Triliun dari tahun sebelumnya Rp 
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8,16 Triliun, sehingga laba bruto naik jadi Rp 2,92 Triliun dibandingkan 

tahun sebelumnya yang Rp 2,34 Triliun. Beban usaha naik jadi Rp 1,61 

Triliun dibandingkan tahun sebelumnya Rp 1,16 Triliun dan laba usaha naik 

jadi Rp 1,30 Triliun dari tahun sebelumnya Rp 1,15 Triliun. Sementara itu, 

total aset per Desember 2013 sebesar Rp 9,71 Triliun naik dari total aset per 

Desember 2012 yang bernilai sebesar Rp 8,30 Triliun. (sumber : 

Fauzian,2014)  

Tabel 1.1 Kinerja perusahaan PT Mayora Indah Tbk 

 2012 2013 

Laba 729,63 T 1,04 T 

Penjualan 10,51 T 12,02 T 

Beban Pokok 8,16 T 9,09 T 

Laba Bruto 2,34 T 2,92 T 

Beban Usaha 1,16 T 1,61 T 

Laba Usaha 1,15 T 1,30 T 

Total Aset 8,30 T 9,71 T 

Sumber : Peneliti 

Kejadian-kejadian seperti ini dapat terjadi karena lemahnya kinerja 

manajemen perusahaan yang dapat menyebabkan timbulnya keraguan 

investor maupun calon investor atas kinerja keuangan perusahaan. Oleh sebab 

itu sebelum masyarakat memutuskan akan menginvestasi dananya dipasar 

modal ada kegiatan yang terpenting untuk dilakukan, yaitu penilaian dengan 

cermat terhadap emiten suatu perusahaan karena bagus atau tidaknya kinerja 

keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa peranan kinerja 

keuangan perusahaan sangat penting terhadap harga saham untuk menarik 

investor menanamkan modalnya pada perusahaan yang bersangkutan. 
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Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis keterkaitan dan pengaruh 

kinerja keuangan yang terdiri dari beberapa rasio keuangan yang berupa 

Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), dan Net Profit Margin 

(NPM) terhadap harga saham pada perusahan Food and Beverages yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai 

bahan penulisan ilmiah dengan judul “PENGARUH KINERJA 

KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN 

MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA PERIODE 2011-2014”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah Return on Asset (ROA) berpengaruh secara positif terhadap harga 

saham perusahaan? 

2. Apakah Return on Equity (ROE) berpengaruh secara positif terhadap 

harga saham ? 

3. Apakah Net Profit Margin (NPM) berpengaruh secara positif terhadap 

harga saham perusahaan? 

4. Apakah ROA, ROE, NPM berpengaruh secara simultan terhadap harga 

saham perusahaan ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. untuk mengetahui pengaruh Return on Asset (ROA)terhadap harga saham 

perusahaan. 

2. untuk mengetahui pengaruh Return on Equity (ROE)terhadap harga 

saham perusahaan. 

3. untuk mengetahui pengaruh Net Profit Margin (NPM)terhadap harga 

saham perusahaan. 

4. untuk mengetahui pengaruh ROA, ROE, NPM terhadap harga saham 

perusahaan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris 

tentang pengaruh kinerja keuanganterhadap harga saham 

perusahaan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan 

sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis dalam rangka 

mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan 

kemajuan dunia pendidikan. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Dapat digunakan sebagai masukan bagi para pihak yang 

berkepentingan, seperti investor, kreditor, serta pihak lainnya dalam 
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rangka mengetahui pentingnya kinerja keuangan sebagai salah satu 

dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis yang baik. 

b. Sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


