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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Kondisi perekonomian di Indonesia dengan dukungan peningkatan 

teknologi informasi akan mendorong pula peningkatan upaya dari perusahaan 

untuk mengembangkan kinerja usahanya. Selain upaya yang dilakukan 

perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya, namun juga dalam rangka meraih 

dana untuk ekspansi bisnis agar investor mendapatkan keuntungan yang lebih. 

Cepatnya akses informasi, arus barang dan arus modal bergerak cepat berpindah 

dalam waktu yang singkat. Sebagai pemilik modal misalnya, banyak alternatif 

dalam memilih sektor industri apa saja dan di negara mana saja investasinya akan 

disimpan. Dari beberapa alternatif investasi yang dapat dipilih oleh investor salah 

satunya adalah dengan investasi pada saham. 

Ketika investor berinvestasi pada saham, maka diperlukan beberapa 

informasi yang menjadi bahan pertimbangan. Salah satu sisi informasi yang bisa 

dipertimbangkan adalah informasi yang berasal dari laporan keuangan. Dengan 

menganalisis dan membaca laporan keuangan, maka informasi yang didapat 

digunakan untuk melihat kondisi dan kinerja perusahaan untuk suatu periode 

tertentu dan berguna untuk memperkirakan perkembangan di masa mendatang.  

Sedangkan di sisi yang lain, investor perlu mempertimbangkan informasi 

selain dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan, yaitu informasi-

informasi yang tidak dicerminkan oleh laporan keuangan emiten seperti kondisi 

pasar di bursa efek serta perubahan-perubahan yang terjadi, baik dari bidang 

politik, ekonomi, moneter, dan peraturan perundang-undangan yang terjadi di 

dalam dan luar negeri. Perubahan-perubahan dalam laporan keuangan dan selain 

laporan keuangan dapat berdampak positif bagi investor dengan naiknya harga 

saham atau berdampak negatif dengan turunnya harga saham. 

Harga saham merupakan salah satu poin penting yang menjadi 

pertimbangan investor. Karena menurut Saptadi (2007) harga saham merupakan 

harga yang dibentuk dari interaksi para penjual dan pembeli saham yang 
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dilatarbelakangi oleh harapan terhadap profit perusahaan. Dalam aktivitas di pasar 

modal harga saham merupakan faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan 

oleh investor dalam melaksanakan investasi, karena harga saham menunjukkan 

nilai suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai harga saham semakin tinggi pula nilai 

perusahaan tersebut dan juga sebaliknya. Harga saham di bursa ditentukan oleh 

kekuatan pasar, yang berarti harga saham tergantung dari kekuatan permintaan 

dan penawaran. Kondisi permintaan atau penawaran atas saham yang fluktuatif 

tiap harinya akan membawa pola harga saham yang fluktuatif juga. Pada kondisi 

di mana permintaan saham lebih besar, maka harga saham akan cenderung naik, 

sedangkan pada kondisi di mana penawaran saham lebih banyak maka harga 

saham akan menurun.  

Perningkatan bursa efek selain dapat dilihat dengan semakin banyaknya 

anggota bursa juga dapat dilihat dari perubahan harga-harga saham yang 

diperdagangkan. Menurut Darmaji dan Fakhrudin (2006:3) perubahan harga 

saham dapat memberi petunjuk tentang kegairahan dan kelesuan aktivitas pasar 

modal serta pemodal dalam melakukan transaksi jual beli saham. Pasar modal 

menggalang pergerakan dana jangka panjang dari masyarakat (investor) yang 

kemudian disalurkan pada sektor-sektor yang produktif dengan harapan sektor 

tersebut dapat berkembang dan menghasilkan lapangan perkerjaan yang baru bagi 

masyarakat. Salah satu bursa yang ada di seluruh dunia, yaitu Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan salah satu bursa efek yang cepat 

perkembangannya sehingga menjadi alternatif yang disukai perusahaan untuk 

mencari dana. Dari beberapa jenis industri di bursa efek, salah satunya adalah 

industri food and beverages. Saham perusahaan tersebut merupakan saham yang 

banyak diminati oleh investor. Perusahaan food and beverage mampu 

memberikan bagian keuntungan yang diberikan emiten kepada pemegang 

sahamnya. Menurut Sunengcih (2009) volume kebutuhan makanan dan minuman 

di Indonesia akan terus meningkat setiap tahunnya. Kecenderungan kenaikan ini 

disebabkan oleh faktor demografi dan perkembangan jumlah penduduk Indonesia 

yang cukup besar dan pertumbuhannya pun cukup signifikan. Kebutuhan 
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masyarakat akan makanan dan minuman pun turut meningkat seiring dengan 

pertambahan penduduk sehingga industri ini masih dapat terus dikembangkan. 

Sejak krisis global yang terjadi pada pertengahan tahun 2008, hanya 

industri makanan dan minuman yang dapat bertahan. Permintaan pada sektor 

tersebut tetap tinggi. Industri makanan dan minuman dapat bertahan tidak 

bergantung pada bahan baku ekspor dan lebih banyak menggunakan bahan baku 

domestik. Selain itu, karakteristik masyarakat yang cenderung gemar berbelanja 

makanan, ikut membantu mempertahankan industri makanan dan minuman. 

Grafik 1.1 

Grafik total keseluruhan sektor Consumer Goods Industry 2011 

 

Sumber: Butet Agrina Kurniawati (2012) 

Pada grafik di atas terlihat bahwa perusahaan makanan dan minuman 

mempunyai kontribusi terbesar terhadap BEI sebesar 43% dibandingkan dengan 

perusahaan rokok sebesar 9%, perusahaan farmasi sebesar 28%, perusahaan 
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kosmetik dan barang keperluan rumah tangga sebesar 11% dan perusahaan 

peralatan rumah tangga sebesar 9%. 

Di antara sekian banyak bidang industri, usaha barang-barang konsumsi 

paling tahan terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini 

dibuktikan salah satunya dengan adanya rencana pemerintah menaikkan harga 

bahan bakar sebesar 30% pada bulan April 2012, diperkirakan hanya akan 

mendorong kenaikan harga makanan dan minuman sebesar 2%. Selain relatif 

aman terhadap kenaikan harga bahan bakar, sektor consumer goods juga 

cenderung memiliki konsumen yang loyal. Itulah yang membuat pergerakan 

saham-saham barang konsumsi di lantai bursa cenderung stabil. 

Salah satu perusahaan barang konsumsi yaitu PT. Indofood Sukses 

Makmur dikatakan cukup baik. Tahun 2011 lalu Indofood berhasil membukukan 

laba bersih Rp3 triliun lebih atau tumbuh 4,2%. Saat ini saham INDF ditutup di 

level Rp4.875. Produk Indofood beragam dan mengarah ke semua segmen. April 

2012 harga BBM akan naik, namun diperkirakan tidak akan banyak berpengaruh 

terhadap industri makanan dan minuman.  

Menurut Franky Sibarani, Sekjen Gabungan Pengusaha Makanan dan 

Minuman, kenaikan harga BBM akan menaikan harga makanan dan minuman 

sekitar 3% akibat kenaikan biaya distribusi. Untuk industri, sejak November 2011 

pengusaha makanan dan minuman telah menggunakan harga (BBM) 

internasional. Dengan alasan itu, saham sektor makanan dan minuman banyak 

direkomendasikan oleh para analis dalam situasi seperti sekarang. 

(pasarmodal.inilah.com diakses pada tanggal 06 November 2013). 
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Tabel 1.1 

Harga Saham Perusahaan Food and Beverage di Bursa Efek Indonesia  

periode tahun 2008-2012 dalam rupiah (Rp) 

Sumber: Indonesian Capital Market Directory 2008-2012 dan diolah penulis  

 

 Dari data di atas terlihat bagaimana harga saham perusahaan kategori 

industri food and beverage selama periode 2008-2012. Beberapa diantara 

perusahaan tersebut mengalami kenaikan harga saham tiap tahun. 

 PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology, Tbk. (SMAR) dari tahun 

2008-2011 mengalami kenaikan yang cukup signifikan tiap tahunnya, meskipun 

tahun 2012 kenaikannya tidak sebesar tahun sebelumnya. PT. Fast Food 

Indonesia, Tbk. (FAST) dari tahun 2008-2010 mengalami kenaikan yang 

signifikan, namun dari 2010 ke 2011 kenaikan harga sahamnya tidak terlalu besar 

sehingga 2011 harga sahamnya ada pada harga Rp9.950, namun untuk 2012 

mengalami kenaikan cukup besar kembali. PT. Sekar Laut, Tbk. (SKLT) harga 

saham dari 2008-2010 memang mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan, 

No. Nama Perusahaan 2008 2009 2010 2011 2012 Rata-rata 

1 

PT. Sinar Mas Agro 

Resources and 

Technology, Tbk. 1700 2550 5000 6400 6550 4440 

2 

PT. Fast Food Indonesia, 

Tbk. 3100 5200 9200 9950 12000 7890 

3 PT. Sekar Laut, Tbk. 90 150 140 140 180 140 

4 

PT. Pioneerindo Gourmet 

International, Tbk. 400 280 310 690 2450 826 

5 

PT. Indofood Sukses 

Makmur, Tbk. 990 3550 4875 4600 5850 3973 

6 

PT. Prashida Aneka Niaga, 

Tbk. 100 110 80 310 205 161 

7 PT. Cahaya Kalbar, Tbk. 700 1490 1100 950 1300 1108 

8 PT. Siantar Top, Tbk. 250 250 385 690 1050 525 

9 

PT. Tiga Pilar Sejahtera 

Food, Tbk. 425 329 713 495 1080 608.4 

Rata-rata 862 1545.44 2422.56 2691.67 3407.22 2185.71 

Maksimum 3100 5200 9200 9950 12000 7890 

Minimum 90 110 80 140 180 140 
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di tahun 2011 pun harga saham nya sama dengan harga saham 2010 di harga 

Rp140, tapi baiknya adalah harga saham di tahun 2012 mengalami kenaikan 

sampai dengan Rp180. 

 PT. Pioneerindo Gourmet International, Tbk. (PTSP) harga saham pada 

2008 sampai 2009 mengalami penurunan sampai pada harga Rp280, namun tahun 

2010 sampai periode 2012 mengalami kenaikan yang signifikan di harga Rp2.450. 

PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk. (INDF) harga sahamnya mengalami kenaikan 

mulai tahun 2008 sampai 2010, namu pada tahun 2011 mengalami sedikit 

penurunan pada harga Rp4.600 namun pada tahun 2012 harga saham nya naik 

pada harga Rp5.850. PT. Prashida Aneka Niaga, Tbk. (PSDN) harga sahamnya 

mulai tahun 2008-2009 mengalami kenaikan sampai harga Rp110, namun tahun 

2010 harganya turun menjadi Rp80, tahun berikutnya pada 2011 naik kembali 

sampai Rp310, namun kembali turun pada 2012 pada harga Rp205.  

 PT. Cahaya Kalbar, Tbk. (CEKA) harga saham yang dimiliki pada tahun 

2008-2009 mengalami kenaikan cukup besar. Namun pada tahun berikutnya yaitu 

tahun 2010 dan 2011 harga saham perusahaan ini mengalami penurunan sampai 

akhirnya mampu bangkit dan memperbaiki harga saham di tahun 2012 menjadi 

Rp1.300. PT. Siantar Top, Tbk. (STTP)  mempunyai harga saham yang relatif 

sama pada tahun 2008 sampai 2009 yaitu sebesar Rp250, kemudian harga saham 

nya mengalami kenaikan sampai pada puncaknya pada tahun 2012 sebesar 

Rp1.080. PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (AISA) kondisi harga saham 2008 

sampai 2009 mengalami penurunan, pada tahun berikutnya naik pada posisi 

Rp713, namun kembali turun pada periode 2011 di harga Rp495 hingga akhirnya 

naik kembali pada tahun 2012 sebesar Rp1.080. 

 Dari beberapa data di atas terlihat bahwa harga saham beberapa 

perusahaan kategori food and beverage sampai akhir tahun 2012 8 dari 9 

perusahaan mengalami kenaikan dan tidak terpengaruh atas kenaikan harga bahan 

bakar minyak (BBM). Dapat pula dilihat dalam grafik di bawah ini. 
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Grafik 1.2 

Grafik Harga Saham Perusahaan Food and Beverage 2008-2012 

 

Sumber: Data Sekunder menggunakan Ms. Excel 2007  

 

Dari pengolahan grafik di atas, kenaikan atau penurunan harga saham 

masing-masing perusahaan. Harga saham yang dimiliki oleh PT. Fast Food 

Indonesia, Tbk. (FAST) mempunyai harga yang tinggi dan tidak mampu diikuti 

oleh perusahaan sejenis. Namun dari sisi yang lain secara umum harga saham 

perusahaan industri food and beverage mengalami kenaikan dari tahun 2008-

2012. Ini perlu menjadi perhatian penting bagi investor, karena dengan semakin 

tinggi harga saham akan meningkatkan nilai perusahaan dan itulah salah satu 

harapan bagi investor untuk mendapatkan profit. 

Dengan tidak terpengaruhnya industri makanan dan minuman terhadap  

kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan krisis yang terjadi maka saham 

pada kelompok perusahaan makanan dan  minuman ini lebih banyak menarik 
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minat investor karena tingkat konsumsi masyarakat akan semakin bertambah 

sejalan dengan tuntutan kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Selain itu 

salah satu barang kebutuhan konsumsi yang  paling penting adalah makanan dan 

minuman yang merupakan salah satu penyetor  pajak besar di Indonesia. 

Pada dasarnya harga saham terbentuk dari interaksi antara penjual dan 

pembeli yang terjadi di lantai bursa yang akan bergerak sesuai dengan kekuatan 

permintaan dan penawaran yang terjadi atas saham di bursa. Sehingga semakin 

banyak investor yang meminati saham perusahaan makanan dan minuman maka 

semakin tinggi pula yang ditawarkan. Hal ini dapat dilihat dari indeks harga 

saham kelompok makanan dan minuman yang merupakan salah satu dari 5 indeks 

sektoral Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mempunyai tingkat harga saham yang 

cukup baik selain pertanian, pertambangan, aneka industri dan industri dasar. 

(www.detik.com diakses pada tanggal 22 Oktober 2013). 

Menurut Silaen (2011) didalam menilai profitabilitas perusahaan Return 

on Assets (ROA), Return on Equity (ROE) dan Net Profit Margin (NPM) 

merupakan rasio profitabilitas yang sudah cukup mewakili rasio lain di dalam 

menilai profitabilitas perusahaan, karena didalam mengukur profitabilitas suatu 

perusahaan ketiga rasio ini telah memperhitungkan ekuitas, asset serta penjualan. 

Return on Assets (ROA), merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari 

aktivitas investasi, Mardiyanto (2009:196). 

Return on Equity (ROE), merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi para pemegang 

saham, Mardiyanto (2009:196). 

Net Profit Margin (NPM), merupakan rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong 

pajak, Alexandri (2008:200). 

Harga saham merupakan refleksi dari keputusan-keputusan investasi, 

pendanaan (termasuk kebijakan dividen) dan pengelolaan aset, Martono 

(2007:13). 
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 Dapat diindikasikan faktor yang mempengaruhi harga saham adalah 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Ukuran yang dapat digunakan untuk 

mengukur hal tersebut antara lain Return on Assets (ROA), Return on Equity 

(ROE) dan Net Profit Margin (NPM). 

Berdasarkan fenomena mengenai pentingnya informasi bagi investor 

dalam melakukan investasi, serta mengetahui mengenai sejauh mana pengaruh 

dari Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM) 

terhadap harga saham, maka penulis akan meneliti pengaruh tersebut dengan 

topik: 

“PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), RETURN ON EQUITY 

(ROE) DAN NET PROFIT MARGIN (NPM) TERHADAP HARGA SAHAM 

PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGES YANG TERDAFTAR DI 

BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2008-2012”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Dalam meneliti dan menyeleksi saham yang akan diteliti, maka investor 

perlu menganalisis faktor internal yang akan diperkirakan akan mempengaruhi 

harga saham tersebut. Salah satu cara menganalisisnya adalah melalui laporan 

keuangan. Investor menganggap bahwa semakin tinggi return dan semakin kecil 

resiko akan semakin baik, sehingga investor perlu mengetahui tentang resiko dan 

return saham-saham yang tersedia untuk investasi. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diidentifikasikan masalah yang 

muncul adalah : 

1.  Bagaimana perkembangan Return on Assets (ROA), Return on Equity 

(ROE) dan Net Profit Margin (NPM) pada perusahaan Food and 

Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-

2012. 

2.  Bagaimana perkembangan harga saham pada perusahaan Food and 

Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-

2012. 
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3. Bagaimana pengaruh variabel Return on Assets (ROA), Return on Equity 

(ROE) dan Net Profit Margin (NPM) terhadap harga saham, baik secara 

parsial maupun simultan terhadap perusahaan Food and Beverages yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2012. 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui perkembangan Return on Assets (ROA), Return on 

Equity (ROE) dan Net Profit Margin (NPM) pada perusahaan Food and 

Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-

2012. 

2. Untuk mengetahui perkembangan harga saham pada perusahaan Food and 

Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-

2012. 

3. Untuk mengetahui pengaruh variabel Return on Assets (ROA), Return on 

Equity (ROE) dan Net Profit Margin (NPM) terhadap harga saham, baik 

secara parsial maupun simultan terhadap perusahaan Food and Beverages 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2012. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan akan memperoleh informasi yang akurat dan 

relevan yang dapat digunakan oleh : 

1. Bagi penulis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan pemikiran  

dan peningkatan pengetahuan penulis mengenai analisis arus kas 

khususnya kinerja keuangan perusahaan dan merupakan media 

pembanding antara teori yang telah diperoleh dari  literatur dan 

perkuliahan dengan aplikasinya pada perusahaan tempat diadakan 

penelitian. 
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2.  Bagi perusahaan yang diteliti 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan 

manajemen untuk dijadikan bahan masukan untuk kemajuan perusahaan 

tersebut terutama dalam penelitian posisi keuangan perusahaan dengan 

menggunakan analisis laporan keuangan. 

3.  Bagi pihak lain 

 Memudahkan wawasan dan referensi yang tertarik dengan konsep sistem 

pengendalian manajemen sehingga dapat dijadikan bahan kajian dalam 

penelitian sejenis. 

 

1.5  Kerangka Pemikiran 

 Pada dasarnya tujuan dari manajemen keuangan adalah untuk 

meningkatkan nilai perusahaan yang diukur berdasarkan harga saham perusahaan 

di pasar modal. Menurut Martono dan Agus Harjito (2007:4) terdapat tiga 

fungsi utama dalam manajemen keuangan yaitu keputusan investasi (investment 

decision), keputusan pendanaan (financing decision), dan keputusan pengelolaan 

asset (asset management decision). Ketiga keputusan keuangan tersebut 

diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari untuk mendapatkan laba. Laba 

yang diperoleh diharapkan mampu meningkatkan nilai perusahaan, makin tinggi 

nilai perusahaan maka akan makin tinggi juga harga saham perusahaan tersebut. 

Sehingga kewajiban terhadap pemegang saham akan terpenuhi dengan baik. 

Seiring dengan bertambahnya return saham perusahaan. 

 Peningkatan harga tersebut juga dapat dilihat dari laporan keuangan 

perusahaan sebagai sumber informasi untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. 

Menurut Harahap (2009:105) laporan keuangan menggambarkan kondisi 

keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu 

tertentu. Untuk dapat menilai kinerja keuangan perusahaan diperlukan analisis 

laporan keuangan. Untuk menganalisis laporan keuangan salah satunya dapat 

menggunakan rasio keuangan. Menurut Riyanto (2008:331) terdapat beberapa 

rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas dan rasio 

profitabilitas. 
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 Menurut Syamsuddin (2009:90) ukuran yang sering dipakai untuk 

menilai sukses atau tidaknya manajemen di dalam mengelola perusahaan adalah 

laba yang diperoleh perusahaan maka digunakan rasio profitabilitas. Terdapat 

beberapa rasio yang termasuk ke dalam penggolongan rasio profitabilitas. Dalam 

penelitian ini, rasio yang digunakan adalah Return on Assets (ROA), Return on 

Equity (ROE) dan Net Profit Margin (NPM). 

 Menurut Mardiyanto (2009:196) Return on Assets (ROA), merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi. Return on Equity (ROE) 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bagi para pemegang saham. Net Profit Margin (NPM) 

Alexandri (2008:200) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak. 

 Menurut Lestari dan Sugiharto (2007:196) Return on Assets (ROA) 

adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh 

dari penggunaan aktiva. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin 

baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya 

akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik 

perusahaan menjadikan perusahaan tersebut makin diminati investor, karena 

tingkat pengembalian akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak bahwa 

harga saham dari perusahaan tersebut di pasar modal juga akan semakin 

meningkat sehingga Return on Assets (ROA) akan berpengaruh terhadap harga 

saham perusahaan. Angka Return on Assets (ROA) dapat dikatakan baik apabila > 

2%. 

 Menurut Harahap (2007: 156) Return on Equity (ROE) digunakan untuk 

mengukur besarnya pengembalian terhadap investasi para pemegang saham. 

Angka tersebut menunjukkan seberapa baik manajemen memanfaatkan investasi 

para pemegang saham. Return on Equity (ROE) diukur dalam satuan persen. 

Tingkat Return on Equity (ROE) memiliki hubungan yang positif dengan harga 

saham, sehingga semakin besar Return on Equity (ROE) semakin besar pula harga 

pasar, karena besarnya Return on Equity (ROE) memberikan indikasi bahwa 
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pengembalian yang akan diterima investor akan tinggi sehingga investor akan 

tertarik untuk membeli saham tersebut dan hal itu menyebabkan harga pasar 

saham cenderung naik. Menurut Lestari dan Sugiharto (2007:196) Return on 

Equity (ROE) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih 

yang diperoleh dari pengelolaan modal yang diinvestasikan oleh pemilik 

perusahaan. Return on Equity (ROE) diukur dengan perbandingan antara laba 

bersih dengan total modal. Angka Return on Equity (ROE) yang semakin tinggi 

memberikan indikasi bagi para pemegang saham bahwa tingkat pengembalian 

investasi makin tinggi. Angka Return on Equity (ROE) dapat dikatakan baik 

apabila > 12%. 

Menurut Bastian dan Suhardjono (2006:299) Net Profit Margin (NPM) 

adalah perbandingan antara laba bersih dengan penjualan. Semakin besar Net 

Profit Margin (NPM), maka kinerja perusahaan akan semakin produktif, sehingga 

akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan tersebut. Rasio ini menunjukkan berapa besar persentase laba bersih 

yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini, maka dianggap 

semakin baik kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi. 

Hubungan antara laba bersih sesudah pajak dan penjualan bersih menunjukkan 

kemampuan manajemen dalam mengemudikan perusahaan secara cukup berhasil 

untuk menyisakan margin tertentu sebagai kompensasi yang wajar bagi pemilik 

yang telah menyediakan modalnya untuk suatu resiko. Hasil dari perhitungan 

mencerminkan keuntungan netto per rupiah penjualan. Para investor pasar modal 

perlu mengetahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Dengan 

mengetahui hal tersebut investor dapat menilai apakah perusahaan itu profitable 

atau tidak. Menurut Sulistyanto (tanpa tahun:7) angka Net Profit Margin (NPM)  

dapat dikatakan baik apabila > 5 %. 

Harga saham adalah harga per lembar saham yang berlaku di pasar modal. 

Harga saham di pasar modal terdiri atas tiga kategori, yaitu harga tertinggi (high 

price), harga terendah (low price) dan harga penutupan (close price). Harga 

tertinggi atau terendah merupakan harga yang paling tinggi atau paling rendah 

yang terjadi pada satu hari bursa. Harga penutupan merupakan harga yang terjadi 
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terakhir pada saat akhir jam bursa (Darmadji dan Fakhruddin, 2006). 

Berdasarkan ketiga kategori tersebut dapat dilihat bahwa perubahan harga saham 

yang terjadi, seperti masing-masing investor sering mempunyai persepsi yang 

berbeda, sehingga kerapkali salah dalam mengambil keputusan investasi. 

Dampaknya investor sering tergesa-gesa untuk menjual sahamnya tanpa terlebih 

dahulu memperhitungkan apakah saham tersebut memiliki prospek yang bagus 

atau tidak. 

Berdasarkan teori yang sudah dikemukakan di atas, maka kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Gambar 1.1 
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Keterangan : 

       = Tidak diteliti 

       = Diteliti 

Dari kerangka pemikiran tersebut, diambil sebuah hipotesis. Hipotesis 

adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan 

hubungan hal tersebut. Hipotesis yang akan diuji adalah ada atau tidaknya 

hubungan yang ditimbulkan oleh variabel independen (variabel x) terhadap 

variabel dependen (variabel y) baik secara langsung maupun tidak langsung, serta 
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untuk mengetahui kuat atau tidaknya hubungan antara kedua variabel tersebut. 

Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1. Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE) dan Net Profit Margin 

(NPM) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada 

perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2008-2012. 

2. Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE) dan Net Profit Margin 

(NPM) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham 

pada perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2008-2012. 

 

1.6  Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan 

metode verifikatif. Metodologi tersebut digunakan oleh peneliti dengan mendasari 

metode penelitian deskriptif menurut Nazir (2011:54) : 

“Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. 

 

Sedangkan pengertian metode verifikatif menurut Nazir (2011:74), 

sebagai berikut : 

“Metode Verifikatif dapat diartikan untuk menguji kebenaran 

hipotesis yang juga berarti menguji kebenaran teori”. 

 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan 

perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel x 

terhadap y yang diteliti. Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu 

hipotesis apakah diterima atau ditolak. 
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Adapun teknik lain yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :  

1. Penelitian lapangan (field research) 

Merupakan penelitan dengan maksud untuk mendapatkan data atau infomasi 

dari keadaan yang sebenarnya atau penelitian langsung ke sumber data. Untuk 

mendapatkan data atau informasi melalui objek yang diteliti seperti : Website 

resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD). 

2. Penelitian kepustakaan (library research) 

Merupakan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan yang dianggap 

perlu dari literatur-literatur yang terkait masalah yang diteliti untuk 

mendapatkan bahan yang akan dijadikan landasan teori dalam penyusunan 

skripsi. 

 

1.7  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk keperluan penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada industri 

Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 

2008-2012. Di mana penelitian ini dilakukan secara tidak langsung ke perusahaan, 

yaitu melalui penelitian Pojok Bursa Universitas Widyatama, Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD) serta media cetak dan media elektronik yang berskala 

nasional untuk mendapatkan laporan tahunan (annual report). Waktu penelitian 

berlangsung mulai dari 31 Agustus 2013, mulai dari pengumpulan data sampai 

dengan 1 Februari 2014. 


