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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan food and beverage adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang industri makanan dan minuman. Di Indonesia sendiri perusahaan 

makanan dan minuman sangat berkembang dengan pesat, hal ini dapat 

dilihat dari jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari 

periode ke periode semakin banyak. Tidak menutup kemungkinan 

bahwasanya perusahaan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga 

prospeknya menguntungkan baik di masa sekarang dan dimasa yang akan 

datang. Alasan pemilihan sektor industri foods and beverages adalah 

karena saham tersebut saham-saham yang paling tahan dengan krisis 

moneter atau ekonomi, di bandingkan dengan sektor lain karena dalam 

kondisi apapun krisis maupun tidak krisis sebagaian produk makanan dan 

minuman tetap di butuhkan. Sebab produk ini menjadi kebutuhan pokok 

bagi masyarakat seluruh indonesia. 

Pasar modal adalah tempat dimana berbagai pihak kususnya 

perusahaan menjual saham (stok) dan obligasi (bond) dengan tujuan hasil 

penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana 

atau untuk memperkuat modal perusahaan (Fahmi,2012:55). Pendapat lain 

mengatakan Menurut Joel. Siegel dan Jae K.Shim (dalam fahmi, 2012) 

pasar modal adalah pusat perdagangan utang jangka panjang dan saham 

perusahaan. Adapun menurut R.J Shook (dalam fahmi,2012) pasar modal 
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merupakan sebuah pasar tempat dana-dana modal, seperti ekuitas dan 

hutang, diperdagangkan. 

Pengertian klasik tentang pasar modal adalah usaha perdagangan surat-

surat berharga seperti saham, obligasi dan sekuritas efek. Sebagai salah 

satu pelaku ekonomi maka aspek memperoleh keuntungan yang optimal 

adalah tujuan yang menjiwai pasar modal sebagai lembaga jual beli efek 

(Sartono Agus,1996:27). pasar modal sebagai alternatif untuk 

menghimpun dana masyarakat bagi emiten memberikan banyak 

manfaat.dalam kondisi ini mana debt to equity ratio perusahaan telah 

tinggi maka akan sulit menarik pinjaman baru dari bank, oleh karena itu 

pasar modal menjadi alternatif lain (Sartono Agus,1996:43). Pasar Modal 

di pandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat 

akumulasi dana bagi pembiayaan pembangunan melalui mekanisme 

pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana-dana tersebut 

ke sektor-sektor yang produktif. Sartono, Agus (1996:25).  

Fungsi utama dalam Pasar Modal yaitu untuk Sarana dalam 

pembentukan modal dan akumulasi dana bagi pembiayaan perusahaan atau 

emiten ( Badan Usaha Pemerintah). Seperti pada umumnya pasar modal 

dilakukan oleh berbagai lembaga-lembaga yang ada antara lain 

perdagangan sekuritas atau disebut Bursa Efek Indonesia yang didalamnya 

terdapat berbagai lembaga seperti lembaga keuangan dan lain sebagainya 

yang kegiatannya terkait antara satu dengan yang lainnya. 
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Brigham dan Daves (2002) menyatakan bahwa tujuan pemilik 

perusahaan atau para pemegang saham atas investasi mereka adalah 

menciptakan harga saham bagi para pemegang saham. Tentu tujuan para 

pemilik modal atau pemilik perusahaan dalam berinvestasi yaitu untuk 

menciptakan harga setinggi-tingginya dan mampu menjualnya kembali 

kepada pemegang saham. 

Setiap perusahaan yang ikut andil dalam jual beli saham di PT Bursa 

Efek Indonesia (BEI) menginginkan harga saham yang dijual memiliki 

potensi harga tinggi dan menarik minat para investor untuk membelinya. 

Karena semakin tinggi harga saham, maka akan semakin tinggi nilai 

perusahaan tersebut. Nilai perusahaan yang diindikasikan dengan Price to 

Book Value (PBV) yang tinggi menjadi keinginan para pemilik 

perusahaan, atau menjadi tujuan perusahaan bisnis pada saat ini, sebab 

akan meningkatkan kemakmuran para pemegang atau stockholder wealth 

maximization (Brigham dan Ehrhardt, 2006:10). 

PBV merupakan rasio pasar yang digunakan untuk mengukur kinerja 

harga pasar saham terhadap nilai bukunya. (Kusumajaya, 2011). Adapun 

yang dimaksud dengan nilai buku per lembar saham adalah perbandingan 

antara modal dengan jumlah saham yang beredar (Weston dan Brigham, 

2001: 92). Perusahaan yang berjalan dengan baik, umumnya rasio PBV 

diatas 1 yang menunjukkan bahwa nilai pasar saham lebih besar dari nilai 

bukunya (Herdiningsih dalam Hidayati, 2010). Semakin tinggi rasio PBV 



4 
 

dapat diartikan semakin berhasil perusahaan menciptakan nilai bagi 

pemegang saham (Wirawati dalam Hidayati, 2010). 

Menurut Sawir (2005:8) current ratio merupakan ukuran yang paling 

umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban 

jangka pendek karena rasio ini menunjukan seberapa jauh tuntutan dari 

kreditor jangka pendek dipenuhi oleh aktiva yang diperkirakan menjadi 

uang tunai dalam periode yang sama dengan jatuh tempo utang. Pendapat 

lain mengatakan bahwasanya current ratio (CR) yaitu merupakan 

kemampuan aktiva lancar perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendek dengan aktiva lancar yang dimiliki. Likuiditas jangka pendek ini 

penting dikarenakan arus kas jangka pendek berpengaruh terhadap 

kebangkrutan perusahaan, semakin tinggi current ratio maka semakin 

besar kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek 

(Darsono dan Ashari dalam Itabillah, 2012:19) 

Menurut Sawir (2005:13) debt to equity ratio (DER) adalah 

menggambarkan perbandingan hutang dan ekuitas dalam pendanaan 

perusahaan dan menunjukan kemampuan modal sendiri perusahaan 

tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibanya. Pendapat lain menguatkan 

debt to equity ratio yaitu rasio ini di ukur dengan cara membandingkan 

antara debt terhadap total equity. Debt ratio yang tinggi mempunyai 

dampak yang buruk terhadap kinerja perusahaan, karena tingkat hutang 

semakin tinggi, yang berarti beban bunga akan semakin besar sehingga 

dapat merugikan keuntungan. Sebaliknya tingkat debt ratio yang kecil 
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menunjukan kinerja yang semakin baik , karena menyebabkan tingkat 

pengembalian yang semakin tinggi (Robert Ang dalam Hidayati, 2010). 

Menurut Bastian dan Suhardjono (dalam Rinanti 2006;299) Net Profit 

Margin mengukur laba setelah pajak di bandingkan dengan penjualan 

sehingga bila NPM semakin besar, kinerja perusahaan akan semakin 

produktif dan akan meningkatkan kepercayaan investor untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. berdasarkan uraian 

diatas  Penelitian ini akan menguji pada perusaahaan Food and Beverages 

dengan mengkaji pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio 

Profitabilitas terhadap Price Book Value pada perusahaan Food and 

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

2014, sedangkan Likuiditas diproksikan dengan CurrenRatio(CR), 

Solvabilitas diproksikan dengan Debt To Equity Ratio (DER) dan 

Profitabilitas diproksikan dengan Net Profit Margin (NPM) terhadap Price 

to BookValue (PBV). Dengan memberi judul “RASIO LIKUIDITAS, 

RASIO SOLVABILITAS DAN RASIO PROFITABILITAS TERHADAP 

PRICE BOOK VALUE (PBV)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah Current Ratio (CR) berpengaruh terhadap price to book value 

(PBV) pada perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia? 
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2. Apakah  Debt To Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap price to 

book value (PBV) pada perusahaan Food and Beverages yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia ? 

3. Apakah Net Profit Margin (NPM) berpengaruh terhadap price to book 

value (PBV) pada perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia ? 

4. Apakah Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), Net Profit 

Margin (NPM) secara bersama-sama berpengaruh terhadap price to 

book value (PBV) pada perusahaan Food and Beverages yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh Current Ratio (CR) terhadap price to 

book value (PBV) pada perusahaan Food and Beverages yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Debt To Equity Ratio (DER) terhadap 

price to book value (PBV) pada perusahaan Food and Beverages yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Net Profit Margin (NPM) terhadap price 

to book value (PBV) pada perusahaan Food and Beverages yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

4. Untuk menganalisis pengaruh variabel Current Ratio (CR), Debt To 

Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM) secara bersama-sama 
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berpengaruh terhadap price to book value (PBV) pada perusahaan Food 

and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Di harapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan 

referensi dibidangkarya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan. 

b. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam 

menerapkan teori yang diperoleh sehingga diharapkan menambah 

ilmu pengetahuan dan pengalaman. 

2. Manfaat praktis 

a. penelitian ini sebagai praktik langsung dari teori-teori yang 

diperoleh selama dibangku perkuliahan, serta untuk memenuhi 

salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam 

bidang manajemen. 

b. Bagi perusahaan 

Hasil dari penelitian ini mungkin dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi bagi para manajer di setiap subnya masing-masing dalam 

upaya memaksimalkan nilai usahanya sebagai tujuan utama 

mendapatkan laba. 
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c. Bagi Investor 

Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan acuan dan 

bahan dalam membandingkan perusahaan yang akan menjadi 

sasaran investasi. Sehingga modalnya mampu menghasilkan laba. 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, yang 

membahas dasar pemikiran secara teori maupun fakta yang ada 

yang menjadi alasan dibuatnya penelitian ini. Perumusan masalah 

berisi mengenai pernyataan tentang keadaan yang akan di teliti, 

fenomena yang memerlukan jawaban melalui penelitian. Tujuan 

dan kegunaan penelitian yang merupakan hal yang diharapkan 

dapat dicapai, Pada bagian terakhir dari bab ini yaitu sistem 

penulisan, diuraikan mengenai ringkasan materi yang akan 

dibahas pada setiap bab dalam penelitian ini. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam Bab ini berisi tentang uraian teori-teori yang mendasari 

pembahasan secara detail dan membantu dalam analisis hasil 

penelitian. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang berhubungan 

dengan penelitian ini. Kerangka pemikiran adalah skema yang 

dibuat untuk menjelaskan secara singkat permasalahan yang akan 

diteliti. Hipotesis adalah pernyataan yang disimpulkan dari 
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tinjauan pustaka, serta merupakan jawaban sementara atas 

masalah penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan disajikan tentang berbagai metode penelitian 

meliputi definisi operasional dalam penelitian akan dibahas 

sekaligus melakukan pendefinisian secara operasional, Penentuan 

sampel berisi mengenai masalah yang berkaitan dengan jumlah 

populasi, jumlah sampel yang diambil dan metode pengambilan 

sampel. Jenis dan sumber data adalah gambaran tentang jenis data 

yang digunakan untuk variabel  penelitian. Metode analisis 

mengungkapkan bagaimana gambaran model analisis yang 

digunakan dalam penelitian. 

BAB VI : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang diskripsi obyektif dalam 

penelitian yang berisi penjelasan singkat tentang obyek yang 

digunakan dalam penelitian. Analisis data dan pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini menjelaskan tentang bagian terahir dari skripsi atau 

penelitian yang berisi kesimpulan penelitian dan hasil penelitian 

serta saran dari pembahasan untuk bahan pertimbangan peneliti 

selanjutnya supaya dapat memperhatikan penelitian sebelumnya.  


