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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang 

Pasar modal  berperan  penting  dalam  menunjang  perekonomian suatu 

negara  karena  pasar  modal  berfungsi  sebagai  lembaga  perantara  yang dapat 

menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai 

kelebihan dana. Selain itu pasar modal juga dapat mendorong terciptanya alokasi 

dana yang efisien, karena dengan adanya pasar modal maka pihak yang kelebihan 

dana (investor) dapat memilih alternatif investasi yang memberikan return yang 

paling optimal. Asumsinya investasi yang memberikan return relatif besar adalah 

sektor-sektor yang paling produktif yang ada di pasar. Dengan demikian dana 

yang berasal dari investor dapat digunakan secara produktif oleh perusahaan-

perusahaan yang mengeluarkan efek tersebut. 

 Salah satu sarana untuk melakukan investasi adalah pasar modal, dalam 

pasar modal mungkinkan para pemodal (investor) untuk melakukan  investasi, 

membentuk  portofolio  sesuai  dengan  risiko  yang  bersedia mereka tanggung 

dan tingkat keuntungan yang  diharapkan. Investasi pada sekuritas juga bersifat 

liquid (mudah dirubah). Oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk selalu 

memperhatikan kepentingan para pemilik modal dengan jalan memaksimalkan 

nilai perusahaan, karena nilai perusahaan merupakan ukuran keberhasilan atas 

pelaksanaan fungsi-fungsi keuangannya. 
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 Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya 

yang dilakukan  pada  saat  ini,  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  sejumlah  

keuntungan dimasa yang akan  datang (Tandelin,2010:2). Investasi juga 

mempelajari bagaimana mengelolah kesejateraan investor (investor’s wealth). 

Kesejateraan dalam konteks investasi berarti kesejateraan yang bersifat moneter 

bukanya kesejateraan rohani. Kesejateraan moneter biasa ditunjukan oleh 

penjumlahaan pendapatan yang dimiliki saat ini dan nilai saat ini (present value) 

dan juga pendapataan di masa datang.(Tandelin, 2010:3) 

 Salah satu bidang investasi yang cukup menarik namun berisiko tinggi 

adalah investasi saham. Saham merupakan surat bukti bahwa kepemilikan atas 

aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham dengan memiliki saham suatu 

perusahaan, maka investor akan menpunyai hak terhadap pendapatan dan 

kekayaaan suatu perusahaan. Saham adalah salah satu jenis sekuritas yang cukup 

populer diperjual belikan di pasar modal.(Tandelilin, 2010:32). 

 Pada perdagangan efek khususnya saham, informasi memiliki peranan yang 

dominan dan krusial. Suad Husnan (2011:253) menyebutkan bahwa sebuah pasar 

modal dikategorikan efisien jika harga sekuritasnya telah mencerminkan semua  

informasi yang relevan. Semakin cepat informasi terefleksikan pada harga 

sekuritas maka pasar modal tersebut semakin efisien. 

 Harga saham di pasar sekunder ditentukan oleh mekanisme pasar yaitu 

demand dan supply. Jika nilai pasarnya lebih rendah dari nilai intrinsiknya (nilai 

sesungguhnya), maka saham tersebut disebut sabagai saham yang undervalued 
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dan layak dibeli. Sebaliknya jika harga pasar saham lebih tinggi dari nilai 

intrinsiknya (nilai sesungguhnya) maka saham tersebut tergolong saham yang 

overvalued dan layak dijual. (Tandelilin,2010:232) 

 Setiap investor atau calon investor memiliki tujuan tertentu yang ingin 

dicapainya melalui keputusan investasi yang diambil. Pada umumnya motif  

investasi adalah memperoleh keuntungan, keamanan dan pertumbuhan dana yang 

ditanamkan. Untuk itu dalam melakukan investasi dalam bentuk saham investor 

harus melakukan analisis terhadap faktor yang dapat mempengaruhi yang lebih 

jelas terhadap kemampuan perusahaan untuk  terus  tumbuh  dan  berkembang  

pada  masa  yang  akan datang. 

 Investor dalam menanamkan modalnya berharap untuk memperoleh return 

saham yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu investor membutuhkan berbagai 

jenis informasi sehingga investor dapat menilai kinerja perusahaan yang 

diperlukan untuk pengembalian keputusan investasi. Secara garis besar  informasi 

yang diperlukan investor terdiri dari informasi fundamental.  

 Analisis rasio merupakan alat yang digunakan untuk membantu 

menganalisis laporan keuangan perusahaan sehingga dapat diketahui kekuatan dan 

kelemahan suatu perusahaan. Analisis rasio juga menyediakan indikator yang 

dapat mengukur tingkat profitabilitas, likuiditas, pendapatan, pemanfaatan asset 

dan kewajiban perusahaan (Munawir,2002:79). Dalam  penelitian  ini  tercemin 

dalam   rasio  keuangan yaitu: ROA (Return  on  Asset), ROE (Return  on  Equity), 

ROS (Return  on  Sales),dan EPS  (Earning  Per  Share). 
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Berdasarkan uraian mengenai latar belakang penelitihan di atas, judul 

penelitian yang saya ingin lakukan  meneliti tentang: Pengaruh Kinerja 

Keuangan Terhadap Harga Saham Perusahaan Food And Beverage Yang 

Terdafta Di Bursa Efek  Indonesia Tahun 2010-2012. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada latar belakang di atas, yang menjadi pertanyaan penelitian ini 

adalah : 

1. Apakah terdapat pengaruh ROA (Return OnAsset) terhadap harga saham 

perusahaan food and beverage di BEI?  

2. Apakah terdapat pengaruh ROE (Return On Equity) terhadap harga saham 

perusahaan food and beverage di BEI?  

3. Apakah terdapat pengaruh ROS (Return On Sales) terhadap harga saham 

perusahaan  food and beverage di BEI?  

4. Apakah terdapat pengaruh EPS (Earning Per Share) terhadap harga saham 

perusahaan food and beverage di BEI? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan 

1. Mengetahui pengaruh ROA (Return On Asset) terhadap harga saham 

perusahaan food and beverage di BEI. 

2. Mengetahui pengaruh ROE (Return On Equity) terhadap harga saham 

perusahaan  food and beverage di BEI. 

3. Mengetahui pengaruh ROS (Return On Sales) terhadap harga saham 

perusahaan food and beverage di BEI. 
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4. Mengetahui pengaruh EPS (Earning Per Share) terhadap harga saham 

perusahaan  food and beverage  di BEI. 

1.4 Manfaat penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini yang diharapkan adalah sebagai berikut: 

1. Menambah  wawasan  dan  pengetahuan  bagi  peneliti  sehubungan  dengan 

kinerja keuangan terhadap harga saham perusahaan food and beverage yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Memberi tambahan bahan pertimbangan bagi investor dalam membuat 

keputusan investasi.   

3. Bahan referensi bagi masyarakat pada umumnya yang dapat digunakan sebagai 

sumber informasi maupun untuk melanjutkan penelitian ini. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan adalah sebagai berikut: 

BAB I     : PENDAHULUAN 

Bab ini menerangkan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisaan. 

BAB II    : TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka berisi landasan teori dan bahasan hasil-hasil penelitian 

sebelumnya yang sejenis. Dalam bab ini juga dikemukakan kerangka 

pemikiran dan hipotesis. 
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BAB III :  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi deskripsi bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara 

operasional. Beberapa hal yang dijelaskan dalam bab ini adalah sebagai 

beriku: Variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi 

dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan 

metode analisis yang akan digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


