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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dengan semakin meningkatnya kemajuan di bidang perdagangan dan 

perkembangan dalam era globalisasi, Indonesia diharapkan pada perubahan 

berbagai aspek kehidupan khususnya ekonomi, sehingga bagi sektor industri hal 

ini merupakan peluang untuk melebarkan usahanya ke luar negeri.  

Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, dibutuhkan dana dalam 

menunjang pertumbuhan usaha. Dana-dana yang diperlukan tersebut dapat 

diperoleh dari masyarakat. Untuk itu dibutuhkan sarana yang dapat 

mempertemukan antara kelebihan dana masyarakat dan kebutuhan dari sektor 

industri yaitu pasar modal. Namun masyarakat sebagai investor perlu tahu akan 

keamanan dana yang diinvestasikannya, dalam hal ini adalah transparasi analisis 

keuangannya. 

Ketika melakukan investasi sebaiknya kita tidak menempatkan investasi 

hanya pada satu jenis media investasi saja, sebaiknya kita melakukan diversifikasi 

media investasi. Selain untuk faktor keamanan, cara ini juga bisa untuk 

meningkatkan keuntungan dari hasil investasi yang kita lakukan. 

Ada sejumlah media investasi yang lazim dipilih oleh investor 

perseorangan dewasa ini, seperti deposito, tabungan, valuta asing, saham, reksa 

dana, logam mulia, tanah atau rumah. Setiap jenis media investasi tersebut 

memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada yang tingkat 

keamanannya tinggi, namun tingkat keuntungan hasil investasinya terbatas, 

seperti tabungan. Ada juga media investasi yang relatif kurang liquid karena 

memerlukan waktu untuk menjualnya,misal tanah dan rumah  

Salah satu alternatif investasi yang dapat dipilih adalah investasi saham 

yang diperjualbelikan dalam pasar modal. Pasar modal di Indonesia berkembang 

seiring dengan perkembangan dan peningkatan perekonomian Indonesia. Hal ini 

dapat dilihat dari jumlah perusahaan dengan berbagai jenis industri yang go public 
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di Bursa Efek yang semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Aktivitas dari 

bursa ditunjukkan dengan adanya perdagangan saham yang mengakibatkan 

adanya gejolak harga saham. Pergerakan suatu saham dalam jangka pendek tidak 

dapat ditentukan secara pasti karena ditentukan menurut hukum permintaan dan 

penawaran. Semakin banyak orang yang ingin membeli saham, maka harga saham 

cenderung naik, sebaliknya, semakin banyak orang yang ingin menjual saham 

tertentu, maka harga saham cenderung bergerak turun. 

Untuk itu, sebelum menginvestasikan dananya, investor dituntut untuk 

menyelidiki, menganalisa dan memilih saham-saham perusahaan emiten yang 

dipilih agar hasil yang diperoleh dapat semaksimal mungkin dengan resiko 

seminim mungkin, untuk dapat menghasilkan keputusan yang optimal dalam 

kegiatan investasi, investor pada dasarnya harus mampu mengolah dan 

menganalisis semua informasi yang ada baik internal maupun eksternal. Namun 

pada prakteknya, investor lebih sering menekankan pada informasi internal yang 

terdapat pada laporan keuangan perusahaan karena laporan keuangan memberikan 

informasi keuangan dan gambaran paling representatif mengenai hasil kinerja 

usaha yang telah dicapai perusahaan. Dan informasi itu merupakan pertimbangan 

utama bagi investor dalam menentukan keputusan investasi yang akan 

dilakukannya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas peneliti tertarik untuk meneliti 

lebih jauh mengenai ” Analisis Hubungan Kinerja Keuangan Perusahaan 

Dengan Harga Saham ” pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar 

di Bursa Efek Jakarta. 

  

1.2 Identifikasi Masalah 

 Sebagaimana dikemukakan diatas, maka penulis membahas masalah-

masalah yang diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kinerja keuangan yang telah dicapai oleh perusahaan makanan dan 

minuman.  

2. Bagaimana hubungan kinerja keuangan terhadap harga saham pada 

perusahaan makanan dan minuman. 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

kinerja keuangan perusahaan dengan harga saham di pasar modal. 

 Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Kinerja keuangan yang telah dicapai oleh perusahaan makanan dan minuman.  

2. Hubungan kinerja keuangan dengan harga saham pada perusahaan makanan 

dan minuman. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Melalui penelitian ini, Penulis berharap hasilnya dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang berkepentingan antara lain : 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini merupakan salah satu syarat mengikuti ujian sidang akhir di 

fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Widyatama Bandung. Dan 

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan 

dalam menganalisis kinerja keuangan perusahaan dan media pembanding 

antara teori yang diperoleh dari literatur dan perkuliahan dengan aplikasinya 

pada perusahaan tempat diadakannya penelitian. 

2. Bagi investor 

Sebagai masukan bagi investor dan calon investor dalam pengambilan 

keputusan    untuk investasi terutama pembelian saham pasar modal. 

3. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

untuk dijadikan sebagai bahan informasi bagi perusahaan yang bersangkutan 

mengenai kinerja keuangan yang telah dicapai untuk bahan kebijakan masa 

yang akan datang. 

4. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dan 

dapat menjadi bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang 

berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 
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1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

  Persaingan global yang kini sudah merupakan fakta kehidupan 

perekonomian, baik para negara-negara industri maupun negara-negara 

berkembang, menjadikan semakin tingginya tingkat persaingan antar pelaku 

ekonomi. Hal tersebut membuat perusahaan memikirkan kembali masalah kinerja 

keuangan dan efisiensi perusahaannya. 

  Menurut kamus istilah akuntansi (2003:215):” Kinerja mempunyai 

pengertian suatu istilah umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh 

tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode, sering 

dengan referensi pada sejumlah standar; seperti biaya-biaya masa lalu atau 

yang diproyeksikan, suatu dasar efisiensi, pertanggung jawaban atau 

akuntabilitas manajemen dan semacamnya.” 

  Kinerja merupakan hasil atau prestasi yang dicapai dalam melaksanakan 

suatu tindakan tertentu. Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan 

dan memenuhi kebutuhan masyarakat sangat tergantung dari kinerja perusahaan 

dan manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya. 

  Informasi penting yang diperlukan untuk mengetahui kondisi atau kinerja 

suatu perusahaan tercermin dari laporan keuangannya. Menurut Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no.1 (2004;2) adalah :”Laporan 

keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan 

keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan 

perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara 

misalnya, laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan 

lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan 

keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan 

yang berkaitan dengan laporan tersebut misalnya, informasi keuangan 

segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh harga.” 

 Menurut Dwi Prastowo dan Juliaty (2002;5) tujuan laporan keuangan 

adalah ”Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja 

dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.” laporan 
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keuangan tersebut digunakan dan dianalisa oleh semua pihak yang terkait baik 

pihak internal mupun eksternal perusahaan untuk mendapat gambaran mengenai 

kondisi suatu perusahaan. Pihak investor dapat menilai kinerja dan meramalkan 

kemampuan perusahaan serta tingkat pertumbuhan perusahaan dalam aspek-aspek 

ekonomi dengan cara menganalisa laporan keuangan tersebut. 

   Pengertian saham menurut Dyah R. Sulistyastuti (2002;1), adalah: 

”Saham adalah surat berharga sebagai bukti penyertaan atau pemilikan 

individu maupun institusi atas suatu perusahaan.” 

  Menurut Agus Sartono (2001;41), harga saham adalah: “Harga saham 

adalah sebesar nilai sekarang atau present value dari aliran kas yang 

diterima.” 

  Pada saat investor akan membeli saham suatu perusahaan yang telah go 

publik, investor akan menganalisis laporan keuangan perusahaan terutama yang 

berkaitan dengan masalah pengelolaan investasi dan kemampuannya dalam 

menghasilkan laba. Hal ini berarti bahwa laporan keuangan suatu perusahaan 

dapat diketahui kinerja perusahaan yang bersangkutan sebagai dasar pengambilan 

keputusan investasi. 

  Ada berbagai macam tujuan investor dalam melakukan investasi saham. 

Para investor yang memfokuskan tujuan investasinya pada pendapatan maka 

termasuk pada investor bermotif investasi pendapatan dimana mereka selalu 

memperhitungkan deviden dan capital gain yang akan diperoleh dimasa yang 

akan datang. Deviden adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan 

kepada pemegang saham. Sedangkan capital gain yakni selisih harga jual dan 

harga beli saham. 

  Sebagaimana layaknya suatu pasar maka harga saham tercipta oleh adanya 

penawaran dan permintaan. Seorang investor biasanya memilih perusahaan yang 

dapat memaksimumkan nilai pasar kekayaannya. Memang untuk jangka pendek, 

harga saham tidak dapat diterka, karena pergerakan harga saham terjadi akibat 

hukum permintaan dan penawaran di pasar modal. Semakin banyak orang yang 

ingin membeli saham tertentu, maka harga saham tersebut akan cenderung naik. 
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  Langkah awal dan yang terpenting agar mendapatkan saham yang 

menguntungkan adalah dengan mengetahui kinerja perusahaan penerbit saham 

(emiten) dapat dianalisa kemampuan emiten memberikan pendapatan bagi 

pemegang sahamnya. Salah satu cara untuk mengetahui kinerja emiten adalah 

dengan menganalisis rasio keuangan. 

  Menurut Brealy dan Mayers (2003;823), rasio keuangan dapat 

dikelompokkan menjadi empat (4) bagian, yaitu : 

1. Leverage ratio 

2. Liquidity ratio 

3. Efficiency or profitability ratio 

4. Market value ratio 

  Dari penelitian Yogo Purnomo (1998;33) hanya kelompok leverage ratio 

mengenai struktur modal perusahaan dan rasio-rasio pasar modal yang dalam 

perhitungan matematisnya berhubungan langsung dengan harga saham.Variabel-

variabelnya adalah :Return on Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), Price 

Earning Ratio (PER), Debt to Earning Ratio (DER) dan Deviden Per Share. 

  Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor industri makanan dan 

minuman yang telah go public di Bursa Efek Jakarta, Rasio keuangan yang 

digunakan adalah : 

1. Rasio laba terhadap jumlah lembar saham (EPS), adalah tolak ukur 

profitabilitas modal yang telah ditanam para pemegang saham. 

2. Rasio harga saham terhadap laba (PER), adalah penilaian prediksi dari para 

investor saham, terutama untuk menilai harga saham dari laba yang akan 

diperoleh investor. 

3. Rasio modal terhadap laba (ROE), merupakan kemampuan modal yang 

ditanamkan untuk memperoleh laba. 

4. Rasio Aktiva terhadap laba (ROA), merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan aktiva perusahaan dalam memperoleh keuntungan 

secara keseluruhan. 

 Pengukuran prestasi perusahaan dengan menggunakan analisis rasio 

keuangan sangat penting bagi investor karena apabila hasil dari analisis rasio 
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keuangan menunjukkan rasio keuangan yang baik, akan mencerminkan prestasi 

perusahaan yang baik pula, hal ini akan menarik minat investor terhadap saham 

perusahaan, sehingga permintaan terhadap saham akan meningkat dan 

menyebabkan harga saham di pasar modal akan mengalami kenaikan. 

  Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah : ” Terdapat hubungan yang signifikan antara kinerja 

keuangan perusahaan dengan harga saham”. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

  Dalam melakukan penelitian, teknik penelitian yang dilakukan di sini 

bersifat survey pada beberapa perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar 

di Bursa Efek Jakarta. Metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif 

analitis. Menurut Moch. Nazir (1999:63), metode deskriptif analitis adalah suatu 

metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu kondisi, suatu pemikiran 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran mengenai perusahaan, khususnya mengenai aspek-aspek 

yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder 

berupa laporan keuangan tahunan emiten beberapa perusahaan yang sudah 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta. 

  Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah : 

1. Studi lapangan ( field research ) 

 Penelitian dilakukan dengan mencari data penelitian berupa laporan keuangan 

perusahaan di Bursa Efek Jakarta pada periode tertentu dan harga saham 

perusahaan pada waktu yang telah ditentukan oleh penulis. 

2. Penelitian kepustakaan ( Library reseach ) 

Penelitian yang dilakukan dengan membaca, mempelajari, menelaah, dan 

mengutip berbagai bahan bacaan atau literature seperti buku-buku, jurnal-

jurnal, majalah-majalah, hasil seminar, dan bahan-bahan lain yang berkaitan 

dengan tema penelitian.  
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1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Dalam rangka penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh  

data dari pojok Bursa Efek Jakarta-Widyatama dan situs BEJ www.JSX.co.id. 

Waktu penelitian  dilaksanakan di Bulan Januari 2007 sampai dengan selesai. 


