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  BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan manufaktur merupakan salah satu perusahaan yang ada 

di Indonesia. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengelola 

barang mentah menjadi barang jadi yang siap untuk dipasarkan. Terdapat 

banyak sekali perusahaan-perusahaan manufaktur yang berada di 

Indonesia. Salah satu perusahaan manufaktur di Indonesia adalah 

perusahaan Makanan dan Minuman. 

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan primer yang akan 

terus dicari dan dibutuhkan oleh manusia. Sebab, tanpa adanya makanan 

dan minuman manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Dengan 

bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, kebutuhan makanan dan 

minuman akan terus bertambah. Oleh karena itu, perusahaan makanan dan 

minuman akan tetap ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

Indonesia. Hal ini telah membuat para pemegang saham dan investor 

tertarik dan ikut serta untuk terjun dalam menjalankan bisnis di bidang 

makanan dan minuman. 

Para investor tentunya menginginkan perusahaan yang layak untuk 

dijalankan agar perusahaan tersebut dapat terus berkembang menjadi lebih 

baik lagi. Untuk mengetahui layak tidaknya suatu perusahaan untuk 
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dijalankan, para investor harus mengetahui laporan keuangan perusahaan 

tersebut. Laporan keuangan merupakan media informasi yang digunakan 

perusahaan untuk mengetahui kondisi keuangan yang sedang terjadi 

kepada pihak-pihak penting seperti kreditur, investor, dan manajer dalam 

perusahaan tersebut. Dengan adanya laporan keuangan pihak-pihak yang 

berkepentingan dapat mengetahui keadaan dan perkembangan perusahaan 

tersebut. 

Untuk mengetahui lebih luas tentang kinerja keuangan dapat 

dilakukan dengan melalui analisis rasio keuangan. Investor dapat 

mengetahui dan menilai kinerja keuangan suatu perusahaan melalui data 

keuangan yang diterbitkan setiap tahunnya. Dalam informasi laporan 

keuangan tersebut dapat diperoleh data ROE, ROA, dan DER. Hal ini akan 

mempermudah investor untuk melakukan penilaian kinerja keuangan 

perusahaan sebelum membuat keputusan untuk membeli saham dan 

melakukan investasi pada perusahaan tersebut. 

Banyak perusahaan dari sektor makanan dan minuman yang saling 

bersaing untuk memajukan usahanya. Namun perusahaan-perusahaan 

tersebut bersaing secara sehat. Dalam bersaing untuk terus tumbuh dan 

berkembang serta memperoleh pelanggan yang banyak membutuhkan 

dana yang cukup besar. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk mencari 

sumber dana yang digunakan untuk membangun usaha, meningkatkan 

produksi, SDM dan kegiatan-kegiatan perusahaan lainnya. 
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Pasar modal adalah salah satu alternative selain dari perbankan. 

Fungsi pasar modal adalah sebagai sarana untuk menggerakkan dana yang 

bersumber dari masyarakat ke berbagai sektor yang melaksanakan 

investasi. Pasar modal sangat membantu perusahaan dalam menjual 

sahamnya dan berguna bagi masyarakat, investor dan pemegang saham 

untuk dijadikan sebagai tempat membeli saham dan sebagai tempat 

pemberi informasi tentang saham. 

Harga saham menunjukkan nilai dari suatu perusahaan. Harga 

saham di pasar modal akan berubah setiap waktu. Apabila jumlah 

penawaran lebih besar daripada jumlah permintaan maka harga saham 

akan turun. Jika jumlah permintaan lebih besar daripada jumlah penawaran 

maka harga saham akan naik. Salah satu cara dalam menilai sebuah 

perusahaan yang akan berpengaruh pada harga saham adalah melakukan 

pengukuran kinerja keuangan. 

Return On Equity (ROE) menurut (Nordiana & Budiyanto, 2017), 

(Tumandung & dkk, 2017) dan (Valintino & Sularto, 2013) berpengaruh 

terhadap harga saham. Sedangkan menurut (Ginsu & dkk, 2017) Return 

On Equity tidak berpengaruh terhadap harga saham. Berdasarkan hasil 

yang tidak konsisten dari penelitian (Nordiana & Budiyanto, 2017), 

(Tumandung & dkk, 2017), (Valintino & Sularto, 2013) dan (Ginsu & dkk, 

2017) maka peneliti ingin menguji kembali temuan empiris Return On 

Equity  terhadap harga saham. 
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Return On Asset (ROA) menurut (Nordiana & Budiyanto, 2017) 

dan (Manoppo & dkk, 2017) berpengaruh terhadap harga saham. 

Sedangkan menurut (Valintino & Sularto, 2013) dan (Pratiwi, 2016) tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. Berdasarkan hasil yang tidak konsisten 

dari penelitian (Nordiana & Budiyanto, 2017), (Manoppo & dkk, 2017),  

(Valintino & Sularto, 2013) dan (Pratiwi, 2016) maka peneliti ingin 

menguji kembali temuan empiris Return On Asset  terhadap harga saham. 

Debt to Equity Ratio (DER) menurut (Nordiana & Budiyanto, 

2017) dan (Tumandung & dkk, 2017) berpengaruh terhadap harga saham. 

Sedangkan menurut (Valintino & Sularto, 2013) tidak berpengaruh 

terhadap harga saham. Berdasarkan hasil yang tidak konsisten dari 

penelitian (Nordiana & Budiyanto, 2017), (Tumandung & dkk, 2017), 

(Valintino & Sularto, 2013) dan  maka peneliti ingin menguji kembali 

temuan empiris Debt to Equity Ratio terhadap harga saham. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mencoba 

melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH 

KINERJA KEUANGAN DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP 

PERUBAHAN HARGA SAHAM  (STUDI KASUS PADA 

PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR 

DI BEI TAHUN 2012- 2016).“ 
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B. Perumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh signifikan Kinerja Keuangan (ROE, ROA, DER) 

terhadap Perubahan Harga Saham ? 

2. Diantara variabel ROE, ROA dan DER, variabel manakah yang 

mempunyai pengaruh dominan terhadap Perubahan Harga Saham ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan Kinerja Keuangan 

(ROE, ROA, DER) terhadap Perubahan Harga Saham. 

2. Untuk mengetahui diantara variabel ROE, ROA dan DER variabel 

manakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap Perubahan 

Harga Saham. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan informasi tentang usaha dan cara yang ditempuh apabila 

perusahaan mengalami kesulitan dalam bidang keuangan. 

2. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan pertimbangan tentang harga saham sehingga dapat dijadikan acuan 

dalam melakukan investasi. 

3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

referensi, menambah ilmu pengetahuan, wawasan yang luas dan 

sumber informasi untuk penelitian selanjutnya. 

 


