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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu pendukung untuk kelangsungan suatu industri adalah 

tersedianya sumber dana yang murah, salah satunya dapat diperoleh dengan 

menjual saham kepada publik di pasar modal. Perusahaan bersedia melakukan 

pendanaannya melalui pasar modal karena berharap akan mendapatkan dana yang 

lebih efisien dibandingkan dengan melakukan kredit di bank. 

Pasar modal adalah tempat pertemuan antara penawaran dengan 

permintaan surat berharga. Di tempat inilah para pelaku pasar yaitu individu-

individu atau badan usaha yang mempunyai kelebihan dana melakukan investasi 

dalam surat berharga yang ditawarkan oleh emiten. Sebaliknya, ditempat itu pula 

perusahaan yang membutuhkan dana menawarkan surat berharga dengan cara 

listing terlebih dahulu pada badan otoritas di pasar modal sebagai emiten 

(Sunariyah, 2006 : 5). 

Pasar modal di Indonesia, yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat 

menjadi media pertemuan antara investor dan industri dengan cara menerbitkan 

dan menjual saham melalui pialang sebagai perantara. Hadirnya bursa efek 

tunggal ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi industri pasar modal di 

Indonesia dan menambah daya tarik maasyarakat untuk berinvestasi. 

Harga saham merupakan cerminan dari kegiatan pasar modal secara 

umum sehingga terpengaruh langsung dengan cepat oleh informasi yang tersedia. 

Peningkatan harga saham menunjukkan kondisi pasar modal sedang bullish, 
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sebaliknya jika menurun menunjukkan kondisi pasar modal sedang bearish. 

Untuk itu, seorang investor harus memahami pola perilaku harga saham di pasar 

modal. 

Faktor makro merupakan faktor yang berada di luar perusahaan, tetapi 

mempunyai pengaruh terhadap kenaikan atau penurunan terhadap kinerja 

perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi makro secara 

umum diindikasikan oleh indikator ekonomi meliputi tingkat suku bunga, inflasi, 

nilai tukar mata uang, produk domestik bruto, income perkapita, dan kesempatan 

kerja (Ellen dan Syarah, Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol.13 No.2, 2 Agustus 

2011 : 107-118). 

Informasi penting yang juga harus diketahui oleh investor adalah kinerja 

keuangan perusahaan emiten. Dalam laporan keuangan terdapat analisis rasio 

keuangan yang ternyata mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap 

perubahan harga saham. Rasio keuangan yang berasal dari laporan keuangan suatu 

perusahaan ini sering disebut faktor fundamental yang mencerminkan kinerja 

keuangan perusahaan dan dapat dipergunakan oleh para stakeholders dengan 

kepentingannya masing-masing.. 

Dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-51/PM/1996 tanggal 17 

Januari 1996 (BEJ), bagi perusahaan-perusahaan yang go public diharuskan 

menyertakan rasio keuangan yang relevan. 

Return On Asset (ROA)  merupakan salah satu indikator penting dalam 

menilai prospek perusahaan di masa mendatang, besarnya tingkat pengembalian 

perusahaan dapat dilihat melalui besar kecilnya laba perusahaan tersebut. Jika laba 
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perusahaan tinggi maka tingkat Return On Asset (ROA) perusahaan akan tinggi. 

Investor akan tertarik untuk membeli saham tersebut sehingga harga saham 

tersebut akan mengalami kenaikan  

Kehadiran pasar modal di Indonesia ditandai dengan banyaknya investor 

yang mulai menanamkan sahamnya dalam industri barang konsumsi food and 

beverage. Semakin pesatnya perkembangan barang konsumsi food and beverage 

ini diikuti dengan semakin meningkatnya permintaan dan kebutuhan pangan yang 

merupakan salah satu kebutuhan primer manusia, membuat perusahaan 

membutuhkan modal tambahan (dana). Dana dari sumber eksternal dapat 

diperoleh melalui pasar modal, 

Para pelaku pasar pada tahun 2009 ini  menilai saham perdana (IPO) dari 

perusahaan yang bergerak di sektor barang konsumsi masih menarik perhatian 

investor pada saat pasar saham domestik cenderung volatile . Kinerja perusahaan 

dari sektor barang konsumsi masih berpotensi tumbuh karena daya beli 

masyarakat terjaga  (http://financeroll.co.id). Terdapat 18 perusahaan industri 

food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai tahun 2010. 

Tabel 1.1 

Daftar Peningkatan Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di BEI 

Tahun Jumlah Perusahaan 

1980 3 Perusahaan 

1990 8 Perusahaan 

2000 20 Perusahaan 

2010 18 Perusahaan 

Sumber : www.idx.co.id 

http://financeroll.co.id/
http://www.idx.co.id/
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Pasar modal yang ada di Indonesia merupakan pasar yang sedang 

berkembang sangat rentan terhadap kondisi makro ekonomi secara umum. Krisis 

ekonomi yang terjadi tahun 1997 merupakan awal runtuhnya pilar-pilar 

perekonomian nasional Indonesia. Badai krisis ini mengakibatkan inflasi yang 

tinggi sehingga berakibat runtuhnya sektor ekonomi terutama pada pasar modal. 

Inflasi berpengaruh sangat besar terhadap pasar modal yaitu terjadi penurunan 

yang dratis terhadap harga saham perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia  

Setelah mengalami krisis ekonomi tersebut, kondisi perekonomian 

Indonesia tahun 2006-2010 mulai mengalami peningkatan. Namun kondisi ini 

masih fluktuatif, hal ini dapat dilihat dari inflasi sebagai salah satu indikator 

makro : 

Gambar 1.1 

Perkembangan Inflasi di Indonesia Tahun 2006-2010 

 

 

Sumber : data diolah 

 

 

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

2006 2007 2008 2009 2010

P
er

se
n

ta
se

Tahun

Tingkat Inflasi 



5 
 

Pada tahun 2008 bukan merupakan tahun yang gemilang bagi investasi di 

saham. Hal ini tidak segemilang tahun 2007, dimana IHSG dan sebagian besar 

saham di Indonesia melesat dengan pesat. Tahun 2008 merupakan tahun yang 

penuh ketidakpastian dan ancaman inflasi di Indonesia semakin meningkat yang 

pada akhirnya akan menurunkan valuasi wajar saham. Sehingga lumrah 

kekhawatiran investor terhadap inflasi menjadi semakin besar sehingga menjadi 

sentimen negatif bagi harga saham di Indonesia (www.wealthindonesia.com). 

Inflasi tersebut memberikan dampak yang berbeda pada perkembangan 

harga saham perusahaan food and beverage di Indonesia, sebab pelaku pasar 

memberikan apresiasi tinggi pada saham-saham dari sektor barang konsumsi 

selama sentimen krisis global mempengaruhi pasar saham domestik sejak awal 

tahun 2008. Berdasarkan perhitungan Departemen Riset IFT, valuasi sektor food 

and beverage menjadi salah satu yang tertinggi dari 10 sektor di BEI 

(http://www.indonesiafinancetoday.com). Ini menunjukan saat sentimen di 

pasar saham cenderung negatif, investor masih memilih saham sektor food and 

beverage yang kinerjanya tidak terlalu fluktuatif. Berikut data grafiknya :  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wealthindonesia.com/
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Gambar 1.2 

Rata-rata Closing Price Industri Food And Beverage yang Terdaftar di BEI 

Tahun 2006-2010 

 

 

Sumber : data diolah 

Untuk menentukan perkembangan harga saham, faktor eksternal yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah inflasi. Sedangkan faktor internalnya 

adalah rasio profitabilitas perusahaan yang diukur oleh Return On Asset (ROA), 

perusahaan akan sulit mempertahankan hidupnya apabila profitabilitas mereka 

rendah atau bahkan apabila mereka tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. 

Dengan demikian masalah perkembangan harga saham bagi investor 

merupakan hal penting yang memerlukan tindakan hati-hati dalam melakukan 

investasi. Sedangkan bagi perusahaan, masalah perkembangan harga saham 

sangat menentukan nilai perusahaan di pasar modal. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH INFLASI DAN 

PROFITABILITAS TERHADAP PERKEMBANGAN HARGA SAHAM 

PERUSAHAAN PADA INDUSTRI FOOD AND BEVERAGE YANG 

TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2006-2010”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan fenomena penelitian yang telah dijelaskan pada bagian 

sebelumnya, maka penulis mengidektifikasikan pokok masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran inflasi selama tahun 2006-2010 ? 

2. Bagaimana gambaran profitabilitas dan perkembangan harga saham 

perusahaan pada industri food and beverage yang terdaftar di BEI 

periode 2006-2010 ? 

3. Bagaimana pengaruh inflasi dan profitabilitas secara simultan terhadap 

perkembangan harga saham perusahaan pada industri food and beverage 

yang terdaftar di BEI periode 2006-2010? 

4. Bagaimana pengaruh inflasi dan profitabilitas secara parsial terhadap 

perkembangan harga saham perusahaan pada industri  food and beverage 

yang terdaftar di BEI periode 2006-2010? 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi 

mengenai pengaruh dari inflasi dan profitabilitas dalam menilai perkembangan 

harga saham industri food and beverage periode 2006-2010. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui gambaran inflasi pada periode 2006-2010. 

2. Untuk mengetahui gambaran profitabilitas dan perkembangan harga 

saham perusahaan pada industri food and beverage yang terdaftar di BEI 

periode 2006-2010. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pengaruh inflasi dan profitabilitas secara 

simultan terhadap perkembangan harga saham perusahaan pada industri 

food and beverage yang terdaftar di BEI periode 2006-2010. 

4. Untuk mengetahui pengaruh inflasi dan profitabilitas secara parsial 

terhadap perkembangan harga saham perusahaan pada industri food and 

beverage yang terdaftar di BEI periode 2006-2010. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai 

berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dengan penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam 

menganalisis faktor perkembangan harga saham dengan melihat 

pengaruh dari inflasi dan profitabilitas perusahaan. 
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2. Bagi Investor 

Diharapkan dengan penelitian ini dapat membantu investor dalam 

menilai perusahaan yang tercermin dari perkembangan harga sahamnya. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberi pengetahuan yang lebih 

luas dan dapat dijadikan referensi khususnya untuk mengkaji topik 

mengenai inflasi, profitabilitas, dan perkembangan harga saham. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Inflasi sangat terkait dengan penurunan kemampuan daya beli, baik 

individu maupun perusahaan. Inflasi yang meningkat seperti pada cost push 

inflation atau inflasi yang terjadi akibat kenaikan biaya akan menyebabkan 

keuntungan perusahaan berkurang. Penurunan keuntungan berarti kinerja 

menurun, akibatnya minat investor terhadap saham perusahaan akan menurun 

yang akan berpengaruh terhadap penurunan harga saham. 

Makin tinggi inflasi akan semakin menurunkan tingkat profitabilitas 

perusahaan. Turunnya profit perusahaan adalah informasi yang buruk bagi para 

trader di bursa saham dan dapat mengakibatkan turunnya harga saham perusahaan 

tersebut. Menurut Boediono (1994 : 155) pengertian inflasi : 

“Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara 

umum dan terus menerus” 

Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi. 

Syarat adanya kecenderungan menaik yang terus men erus juga perlu digaris-

bawahi. Kenaikan harga-harga karena, misalnya, musiman, menjelang hari raya, 



10 
 

bencana, dan sebagainya, yang sifatnya hanya sementara tidak disebut inflasi 

(Boediono, 1994 : 155). 

Tingginya tingkat inflasi menunjukkan bahwa resiko untuk melakukan 

investasi cukup besar sebab inflasi yang tinggi akan mengurangi tingkat 

pengembalian (rate of return) dari investor. Pada kondisi inflasi yang tinggi maka 

harga barang-barang atau bahan baku memiliki kecenderungan untuk meningkat. 

Peningkatan harga barang-barang dan bahan baku akan membuat biaya produksi 

menjadi tinggi sehingga akan berpengaruh pada penurunan jumlah permintaan 

yang berakibatnya pada penurunan penjualan sehingga akan mengurangi 

pendapatan perusahaan. Selanjutnya akan berdampak buruk pada kinerja 

perusahaan yang tercermin pula oleh turunnya harga saham (Nurdin, 1999)  

dalam Ellen dan Syarah (Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol.13 No.2, 2 Agustus 

2011 : 107-118). 

Selain itu Gitman (2001:183) juga menyatakan bahwa tingginya inflasi 

yang terjadi di suatu negara akan menurunkan harga saham. Dalam penelitian ini, 

inflasi diukur dari presentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dalam 

Laporan Tahunan Bank Indonesia akhir tahun. 

Cara untuk menilai kinerja perusahaan yaitu dengan mengukur rasio 

keuangannya, salah satunya rasio profitabilitas. 

Menurut Kasmir (2008:196) pengertian rasio profitabilitas : 

“Profitabilitas yaitu rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan.” 
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Rasio tersebut juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen 

suatu perusahaan. Hal ini ditunjukan oleh laba yang dihasilkan oleh penjualan dan 

pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukan efesiensi 

perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, rasio profitabilitas 

yang digunakan adalah Return on Assets (ROA). Alasan penulis menggunakan 

rasio tersebut dijelaskan pada berikut ini 

Menurut Lukman (2000:121) pengertian ROA adalah : 

“ROA merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara 

keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah 

keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan.” 

 

ROA digunakan untuk mengetahui kinerja perusahaan berdasarkan 

kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan jumlah aset yang dimiliki, ROA 

akan dapat menyebabkan apresiasi dan depresiasi harga saham. Kinerja keuangan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aktiva yang digunakan akan 

berdampak pada pemegang saham perusahaan. ROA yang semakin bertambah 

menggambarkan kinerja perusahaan yang semakin baik, maka semakin meningkat 

pula harga saham perusahaan. 

Rumus ROA menurut Munawir (2004:89) : 

 

 

 

Dimana : 

EAT           =  Laba bersih perusahaan setelah pajak 

Total Asset = Semua aktiva yang dipergunakan dalam kegiatan operasi 

perusahaan 

ROA =   𝑬𝑨𝑻

𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑨𝑺𝑺𝑬𝑻
 x 100% 
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Harga saham merupakan salah satu ukuran indeks prestasi perusahaan, 

yaitu seberapa jauh manajemen telah berhasil mengelola perusahaan atas nama 

pemegang saham. Harga saham akan mengalami berbagai kemungkinan kenaikan 

harga atau penurunan harga karena dipengaruhi oleh berbagai variabel 

fundamental dan teknikal, dan variabel-variabel tersebut akan membentuk 

kekuatan pasar yang berpengaruh terhadap transaksi saham. 

Dengan berbagai faktor tersebut, harga saham suatu perusahaan akan 

mengalami perkembangan. Menurut Jogiyanto (2010:206) : 

 

 

 

Dimana : 

Pt  = closing price tahun ini 

Pt -1 = closing price tahun sebelumnya 

Selain berdasarkan telaah pustaka, adapun beberapa penelitian yang 

berkaitan dengan inflasi dan profitabilitas terhadap perkembangan harga saham : 

1. Widayani dan Dian (Jurnal USM Vol.9 No.1 Januari 2010) dalam 

penelitiannya tentang “Pengaruh ROA, EPS, Current Rasio, DER, dan 

Inflasi terhadap Harga Saham (Studi Kasus pada Perusahaan 

Manufaktur di BEI Periode 2006-2008) menyimpulkan bahwa ROA 

dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

2. Sugeng Raharjo (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Perbankan - STIE 

“AUB” Surakarta, Vol.18 No.13 Nov 2010 : ) dalam penelitiannya 

Perkembangan Harga Saham  =  
𝑷𝒕 − 𝑷𝒕−𝟏

𝑷𝒕−𝟏
 x 100% 
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tentang “Pengaruh Inflasi, Nilai Kurs Rupiah, Dan Tingkat Suku 

Bunga Terhadap Harga Saham Di BEI Periode 2007-2009” 

menyimpulkan bahwa inflasi berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap harga saham. 

3. Ellen dan Syarah (Jurnal Bisnis dan Akuntansi - Universitas 

Pasundan Vol.13 No.2, 2 Agustus 2011 : 107-118) dalam penelitiannya 

tentang “Inflasi, Suku Bunga Deposito, dan Return Pasar Terhadap 

Return Saham Pada industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di 

BEI 2006-2009” menyimpulkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap return saham. 

4. Faisal Matriadi (Jurnal Universitas Mallikushaleh Lhokseumawe 

NAD, Vol. 8 No. 2, Juni 2007: 231-238) dalam penelitiannya tentang 

“Pengaruh Financial Leverage dan Tingkat Inflasi Terhadap Harga 

Saham (Studi Pada Saham LQ45 di BEJ Periode 1998-2004)” 

menyimpulkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap harga saham. 

5. I G. K. A. ULUPUI (Jurnal Riset Akuntansi Indonesia – Universitas 

Udayana, Vol. 2 No. 2, Juli 2007 : 230-250) dalam penelitiannya 

tentang “Analisis Pengaruh Rasio Likuiditas, Leverage, Aktivitas, 

Dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan 

Makanan dan Minuman di BEJ Periode 1999-2005)” menyimpulkan 

bahwa profitabilitas yang diukur dengan ROA berpengaruh positif 

terhadap harga saham. 
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6. Sunardi (Jurnal Akuntansi Universitas Kristen Maranatha, Vol. 2 

No. 1 Mei 2010 : 70-92) dalam penelitiannya tentang “Pengaruh 

Penilaian Kinerja dengan ROA dan EVA Terhadap Return Saham 

Pada Perusahaan yang Tergabung dalam Indeks LQ45 di BEI” 

menyimpulkan bahwa ROA tidak mempunyai perngaruh yang signifikan 

terhadap return saham. 

7. Meilinda dan Widyarti (Diponegoro Journal Of Management Vol. 1 

No. 2, 2012:67-79) dalam penelitiannya tentang “Pengaruh Rasio 

Profitabilitas dan EVA Terhadap Harga Saham Pada Sektor 

Industri Manufaktur di BEI Tahun 2007-2010“ menyimpulkan bahwa 

profitabilitas yang diukur dengan ROA tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. 

8. Siti Rijah (Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi - Unversitas 

Komputer Indonesia) dalam penelitiannya tentang “Pengaruh 

Profitabilitas (ROA) Terhadap Harga Saham Pada PT. UltraJaya 

Milk Industry and Trading Company, Tbk Periode 1998-2006” 

menyimpulkan bahwa ROA memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap harga saham. 
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Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat disusun bagan sebagai 

berikut : 

Gambar 1.3 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, dan 

kerangka pemikiran yang telah dibuat, maka penulis membuat hipotesis sebagai 

berikut : 

H1 : Inflasi dan profitabilitas berpengaruh signifikan secara simultan 

terhadap perkembangan harga saham perusahaan pada industri food 

and beverage yang terdaftar di BEI periode 2006-2010 

H2 : Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perkembangan 

harga saham perusahaan pada industri food and beverage yang 

terdaftar di BEI periode 2006-2010. 

Profitabilitas 

(X2) 

Inflasi 

(X1) 

Perkembangan Harga Saham 

(Y) 
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H3 : Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

perkembangan harga saham perusahaan pada industri food and 

beverage yang terdaftar di BEI periode 2006-2010. 

 

1.7 Metodelogi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif dan verifikatif. Menurut Sugiyono (2003:11), pengertian 

metode deskriptif adalah : 

“Metode deskriptif adalah merupakan statistik yang digunakan untuk 

menganalisa data dengan cara menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulanyang berlaku untuk umum.” 

 

Sedangkan pengertian metode verifikatif menurut Rasyad (2003:6) 

adalah : 

“Metode verifikatif merupakan metode yang digunakan untuk melakukan 

perkiraan (estimate) dan pengujian hipotesis.” 

Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber 

dari pihak eksternal. Sumber data untuk penelitian ini adalah laporan auditor 

independen yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan yang didapat dari 

Pusat Referensi Pasar Modal Bursa Efek Indonesia. 

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan penulis sebagai berikut : 

a. Kepustakaan 

Penelitian dengan cara pengumpulan bahan-bahan dari berbagai sumber 

dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan topik 
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pembahasan untuk memperoleh dasar teoritis. Seperti majalah, jurnal, 

internet, dan koran-koran yang berhubungan dengan penelitian. 

b. Penelitian Lapangan 

Suatu penelitian untuk memperoleh data dari perusahaan dengan cara 

observasi yaittu mengunjungi secara langsung perusahaan objek yang 

diteliti melalui : 

a. Pojok Bursa Efek Univesitas Widyatama 

b. Dari situs BEI : www.idx.co.id  

c. Dari situs BI : www.bi.go.id 

 

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini mengambil sampel perusahaan pada industri food and 

beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2006-2010. 

Pengambilan data sekunder berupa Summary Report di Pojok Bursa Efek yang 

berlokasi di Jl. Cikutra No. 204 A - Bandung 40125. Dalam rangka memperoleh 

yang diperlukan guna penyusunan skripsi, maka penelitian ini dimulai dari bulan 

Oktober 2012 sampai dengan selesai. 

http://www.idx.co.id/
http://www.bi.go.id/

