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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal merupakan salah satu alternatif pembiayaan jangka 

panjang selain pembiayaan melalui lembaga keuangan lainnya sebagaimana 

yang telah diungkapkan oleh Husnan (2003), secara formal pasar modal dapat 

didefinisikan sebagai pasar untuk sebagai instrumen keuangan (sekuritas) 

jangka panjang yang bisa diperjual-belikan, baik dalam bentuk hutang 

maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public 

authorities, maupun swasta. Pasar modal bertindak sebagai penghubung para 

investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan 

instrumen dengan jangka panjang seperti obligasi, saham dan lainnya. 

Kemajuan perekonomian suatu negara salah satunya dapat 

direfleksikan oleh aktivitas pasar modal yang ada di negara tersebut. Pasar 

modal memungkinkan para pemodal (investor) untuk melakukan 

diversifikasiinvestasi, membentuk portofolio sesuai dengan risiko yang harus 

mereka tanggung, dan tingkat keuntungan yang diharapkan.Investasi 

merupakan penundaan konsumsi sekarang digunakan dalam produksi efisien 

selama periode waktu tertentu (Hartono, 2008).Para pemilik modal harus 

diperhatikan oleh perusahaan dengan cara  memaksimalkan cara nilai 

perusahaan tersebut. Nilai perusahaan merupakan ukuran keberhasilan atas 

pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan. Penilaian prestasi suatu perusahaan 
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dapat dilihat dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. 

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam kegiatan 

operasionalnya merupakan fokus utama dalam pemenuhan kewajiban bagi 

para investornya dan juga merupakan elemen penting dalam penciptaan nilai 

perusahaan yang menunjukkan prospeknya pada masa yang akan datang.  

Peranan pasar modal adalah sebagai suatu piranti untuk melakukan 

alokasi sumber daya ekonomi secara optimal. Akibat lebih jauh dari 

berfungsinya pasar modal sebagai piranti untuk mengalokasikan sumber daya 

ekonomi secara optimal adalah naiknya pendapatan nasional, terciptanya 

kesempatan kerja, dan semakin meningkatnya pemerataan hasil-hasil 

pembangunan. Tingkat profitabilitas perusahaan dapat dilihat dari laporan 

keuangan secara periodik di update sebagai salah satu kewajiban perusahaan 

publik yang listed di Bursa Efek Indonesia. 

Para investor akan melihat laporan kinerja keuangan suatu perusahaan 

yang dipadukan dengan metode-metode perhitungan peramalan sebelum 

melakukan suatu keputusan untuk menanamkan modalnya atau tidak. Yang 

menjadi permasalahan bagi para investor adalah ketidakpastian perubahan 

harga saham yang berubah dengan cepat. Sehingga para investor mengalami 

kesulitan dalam menentukan perusahaan mana yang akan diinvestasikan 

modalnya.  

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya 

lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujian memperoleh sejumlah 

keuntungan dimasa yang akan datang (Tandelilin, 2001). Investasi yang 
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dilakukan di pasar modal adalah dengan cara menanamkan dana yang 

dimiliki dalam berbagai jenis sekuritas atau surat berharga yang 

diperdagangkan.  

Investasi merupakan modal satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan 

biasanya berjangka waktu panjang dengan harapan mendapatkan keuntungan 

dimasa mendatang berupa keuntungan berulang dan pembagian dividen. 

Akan tetapi sebelum melakukan investasi, seseorang investor perlu 

memastikan apakah modal yang ditanamkan mampu memberikan (return) 

yang diharapkan, yaitu dengan cara mengetahui kinerja perusahaan. 

Perusahaan yang kinerjanya baik akan memberi tingkat pengembalian yang 

lebih baik dibandingkan pada perusahaan yang berkinerja tidak baik. Hal 

yang dilakukan adalah menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan yang 

bersangkutan dimana laporan keuangan diperoleh dari kondisi internal 

perusahaan dan informasi laporan keuangan.  

Dalam melakukan investasi di pasar modal apakan investor akan 

mempertimbangkan faktor fundamental beberapa perusahaan, seperti kinerja 

perusahaan yang diproksikan dengan rasio keuangan untuk memperkirakan 

harga yang akan diterima dimasa yang akan datang. Rasio keuangn yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah rasio pasar dengan menggunakan 

variabel Price earning Ratio (PER), rasio profitabilitas dengan menggunakan 

variabel Return on Equity (ROE) dan rasio aktivitas dengan menggunakan 

variabel Total Assets Turnover (TATO). 
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Dalam perhitungannya, price Earning Ratio (PER) merupakan 

perbandingan antara harga pasar per sahsm terhadap laba per saham. Return 

on Equity (ROE) merupakan perbandingan antara laba bersih dengan modal 

sendiri. Sedangkan Total Assets Turnover (TATO) merupakan perbandingan 

antara penjualan dengan total aktiva.Nilai dari ketiga risiko keuangan tersebut 

sudah tercantum dalam setiap laporan keuangan perusahaan sehingga lebih 

mudah bagi investor dalam menganalisisnya untuk kemudian dijadikan dasar 

menentukan kebijakan portofolio. Analisis rasio keuangan didasarkan pada 

data keuangan historis yang tujuan utamanya memberikan suatu indikasi 

kinerja perusahaan yang akan datang. 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu perusahaan 

food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. 

Dipilihnya perusahaan food and beverage sebagai objek penelitian 

disebabkan karena perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia terdiri dari beberapa sektor sehingga dapat mencerminkan 

reaksi pasar modal secara keseluruahan. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “ANALISIS 

PENGARUH RASIO PASAR, PROFITABILITAS DAN AKTIVITAS 

TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAANFOOD AND 

BEVERAGE(Studi Kasus pada Perusahaan Food and Beverage yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah rasio pasar berpengaruh secara persial terhadap harga saham 

pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2011-2013? 

2. Apakah rasio profitabilitas berpengaruh secara persial terhadap harga 

saham peda perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa efek 

Indonesia (BEI) periode 2011-2013? 

3. Apakah rasio aktivitas berpengaruh secara persial terhadap harga saham 

pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) priode 2011-2013? 

4. Apakah rasio pasar, profitabilits dan aktivitas berpengaruh secara 

simultan terhadap harga saham pada perusahaan food and beverage yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2013? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh rasio pasar secara persial terhadap harga 

saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2011-2013. 
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2.  Untuk menganilis pengaruh rasio profitabilitas secara persial terhadap 

harga saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2013. 

3. Untuk menganalisis pengaruh rasio aktivitas secara persial terhadap 

harga saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2013. 

4. Untuk menganilisis pengaruh rasio pasar, profitabilitas dan aktivitas 

berpengaruh secara simultan terhadap harga saham pada perusahaan food 

and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-

2013. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh bagi pihak melalui penelitian ini, antara 

lain: 

1. Bagi BEI 

Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk 

membantu perusahaan dalam merumuskan kebijakan yang harus diambil 

harga saham perusahaan tersebut memiliki tingkat keuntungan yang baik 

yang akhirnya dapat meningkatkan kinerja saham dan memberikan 

tingkat keuntungan yang maksimal bagi investornya. 
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2. Bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti memperoleh 

pengalaman dan ilmu pengetahuan mengenai harga saham yang setiap 

waktu mengalami ketidakpastian. 

3. Bagi Akademis 

Hasil penelitian yang telah dilakukan ini dapat dijadikan sebagai acuan 

dan pedoman bagi peneliti dimasa yang akan datang, yang juga tertarik 

membahas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 

 

 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan skripsi ini, sistematika penulisan terdiri dari lima bab dan 

pada masing-masing bab tersebut akan diuraikan mengenai hal-hal sebagai 

berikut: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

  Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah,tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menjelaskan teori-teori yang digunakan sebagai landasan 

penelitian, meliputi tinjauan tentang pasar modal Indonesia, 

laporan keuangan, rasio keuangan, harga saham serta tinjauan 
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penelitian terdahulu, perumusan hipotesis dan kerangka 

pemikiran 

BAB III :METODELOGI PENELITIAN 

 Pada bab ini akan diuraikan mengenai kerangka penelitian; 

populasi; sampel dan teknik sampling; data dan sumber data; 

definisi operasional dan pengukuran; dan variabel metode analisis 

data. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini membahas tentang pelaksanaan hasil penelitian 

yang berisi deskripsi penelitian, analisis data yang menggunakan 

analisis keuangan yang digunakan untuk memprediksi pengaruh 

terhadap harga saham pada perusahaan food and beverages di 

BEI, serta pembahasan dan analisis penelitian. 

BAB V : PENUTUP  

  Berisi kesimpulan dan saran yang diharapkan ada bagi 

manfaatnya bagi pihak yang bersangkutan dan bagi pembaca.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 


