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BAB I      

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Melambatnya pertumbuhan ekonomi domestik sebagai dampak dari krisis 

keuangan global dapat dilihat pada tahun 2009. Tingkat konsumsi masyarakat 

diperkirakan akan menurun sehingga berpengaruh pada menyusutnya sisi 

permintaan dan akhirnya akan menurunkan tingkat produksi industri. Perusahaan 

Industri di Indonesia pasti terkena dampak secara langsung dari penurunan tingkat 

konsumsi masyarakat sehingga pertumbuhan perusahaan baik dari sisi produksi 

maupun dari sisi keuntungan akan berkurang. Apalagi dengan kondisi persaingan 

yang ketat, maka akan semakin memberikan tekanan pada perusahaan. 

Disisi lain, Produk luar yang bebas masuk ke Indonesia lebih banyak 

mendatangkan kerugian khusus-nya bagi para pelaku industri manufaktur, industri 

seperti tekstil, garmen, dan otomotif. Namun, ada beberapa sektor yang justru 

positif dan optimistis dengan pasar bebas yaitu industri makanan dan minuman, 

industri makanan dan minuman justru terbilang aman, angka perdagangan 

makanan dan minuman terbilang masih cukup tinggi. 

Sektor yang dianggap bisa bertahan dalam terjangan krisis global adalah 

sektor konsumsi terutama Industri makanan dan minuman.  Hal ini di perkuat oleh 

data  pertumbuhan industri  makanan dan minuman yang menunjukan tren positif 

pada tahun terahir ini. Tahun 2011 Industri makanan dan minuman mengalami 

pertumbuhan tertinggi kedua setelah sektor logam dasar besi dan baja. Yakni, 

tumbuh 9,19% dibandingkan tahun 2010 yang 2,78%.  Pada tahun 2012, industri  
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makanan dan minuman  olahan tumbuh 8,22% dibandingkan periode sama tahun 

2011 yang 7,50%. Sektor makanan dan minuman olahan berkontribusi sebesar 

33,20% terhadap pertumbuhan industri nasional pada tahun 2012. Angka itu naik 

menjadi 35,94% pada tahun 2012. Dari sisi investasi, sepanjang Januari-

September 2012 tercatat, penanaman modal dalam negeri (PMDN) di industri 

makanan dan minuman  mencapai Rp 7,71 triliun dengan 176 proyek. Sementara, 

penanaman modal asing (PMA) tercatat sebesar US$ 1,14miliar dengan 334 

proyek pada periode Januari-September 2012. (Media Indusri, Edisi 1, 2013). 

Seiring dengan membaiknya perekonomian Indonesia jumlah emiten yang 

ada di Bursa Efek Indonesia meningkat. Hal ini akan membawa kearah yang lebih 

baik pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain bagi perusahaan akan lebih 

mudah dalam memperoleh modal, dan bagi investor akan mendapatkan return. 

Para pemodal tertarik untuk menginvestasikan dananya karena investasi dalam 

bentuk saham menjanjikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi, baik dari 

pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang 

dimiliki (deviden), maupun dari suatu keuntungan atau laba yang diperoleh dari 

investasi dalam surat berharga atau efek (capital gain). Akan tetapi investasi 

dalam bentuk saham juga mempunyai resiko yang tinggi sesuai dengan prinsip 

investasi yaitu Rendah resiko rendah pengembalian, Tinggi resiko tinggi 

pengembalian. 

Untuk mengurangi resiko saham dibutuhkan informasi yang aktual, akurat 

dan transparan. Para investor dalam melakukan transaksi jual beli saham tentunya 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor mikro perusahaan dan faktor makro 

http://id.wikipedia.org/wiki/Laba
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http://id.wikipedia.org/wiki/Saham
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http://id.wikipedia.org/wiki/Investasi
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ekonomi. Faktor mikro (internal perusahaan) yang mempengaruhi transaksi 

perdagangan saham antara lain : harga saham, tingkat keuntungan yang diperoleh, 

tingkat resiko, kinerja perusahaan dan corporate action yang dilakukan 

perusahaan tersebut. Sedangkan faktor makro ( eksternal  perusahaan ) adalah 

tingkat perkembangan Inflasi,nilai tukar atau kurs rupiah, keadaan perekonomian, 

dan kondisi sosial politik negara tersebut. ( Hidly, 2012 : 3). 

Informasi keuangan sebagai instrumen data akuntansi diharapkan mampu 

menggambarkan realita ekonomi. Oleh karena itu pengujian terhadap kandungan 

informasi akan dapat mempengaruhi reaksi pasar atas tingkat pengembalian 

(return). Salah satu alternatif untuk mengetahui informasi keuangan yang 

dihasilkan bermanfaat untuk memprediksi harga saham adalah rasio keuangan 

perusahaan. Rasio keuangan dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan, 

serta untuk membandingkan kinerja perusahaan yang satu dengan yang lainnya. 

Dari sisi eksternal, rasio keuangan digunakan untuk menentukan pembelian atau 

penjualan saham suatu perusahaan, pemberian pinjaman serta untuk memprediksi 

kekuatan keuangan perusahaan di masa mendatang.  

Struktur Modal merupakan pembelanjaan permanen yang mencerminkan 

perimbangan antara hutang jangka panjang dengan total modal sendiri (Riyanto, 

2001:296). Indikator struktur modal dalam penelitian ini adalah DER (debt to 

equty ratio) dan DAR ( debt to asset ratio). Alasan mengambil rasio DER, DAR 

adalah Para pemegang saham akan memperhatikan rasio-rasio ini karena rasio-rasio 

tersebut mencerminkan tingkat risiko maupun keuntungan yang akan diperoleh. 

Semakin tinggi risiko yang dialami perusahaan akan membuat investor kurang 
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tertarik menginvestasikan modalnya, sehingga akan berpengaruh terhadap rendahnya 

permintaan saham dan hal itu akan membuat harga saham turun. Namun sebaliknya, 

apabila keuntungan perusahaan terus meningkat permintaan akan saham meningkat 

pula, dan harga saham pun cenderung naik. 

Profitabilitas yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya (Retno, 2010:8). Rasio yang 

tinggi menunjukkan bahwa perusahaan baik dalam memperoleh keuntungan. Bagi 

para investor, rasio ini merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk 

pengambilan keputusan dalam pembelian saham. Dalam penelitian ini indikator 

profitabilitas  adalah  EPS ( earning per share) dan ROE ( return on equity). 

EPS adalah ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 

per lembar saham bagi para pemiliknya. Alasan menggunakan EPS adalah 

Analisis EPS sering digunakan para investor karena mencerminkan kemungkinan 

tingkat laba yang diperoleh oleh pemegang saham. EPS yang tinggi dapat 

diartikan bahwa perusahaan akan memberikan peluang tingkat pengembalian atau 

pendapatan yang cukup besar bagi para investor. Menurut Raharjo dalam Prasetya 

(2011:39), “EPS merupakan salah satu rasio saham. EPS, merupakan salah satu 

angka yang dipertimbangkan oleh analisis saham dihitung dengan membagi laba 

yang tersedia bagi pemegang saham biasa (laba setelah pajak dikurangi deviden 

saham preferen.) Dalam penelitian ini variabel EPS diduga paling dominan karena 

berdasarkan penelitian Endah 2010, Hidly 2012 dan Tika 2012 menyatakan 

bahwa EPS adalah variabel yang paling Dominan terhadap harga saham. 
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ROE adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan 

modal sendiri yang dimiliki. Alasan menggunakan rasio ROE adalah karena  rasio 

ini  digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan yang dihasilkan dari investasi 

yang menjadi hak pemilik modal. Rasio ROE sering digunakan oleh para investor 

karena ROE merefleksikan kemungkinan tingkat laba yang bisa diperoleh oleh 

pemegang saham, karena pemegang saham berarti sebagai pemilik 

perusahaan.Mengukur tingkat penghasilan bersih yang diperoleh oleh pemilik 

perusahaan atas modal yang diinvestasikan. Menurut Van Horne dan Wachowicz 

(2009:361), “Rasio ini menggambarkan tingkat kekuatan pendapatan yang akan 

diperoleh oleh para pemegang saham atas investasi yang dilakukan dan rasio ini 

pula dapat digunakan untuk membandingkan dua perusahaan atau lebih dalam 

satu industri. Bentuk modal yang digunakan oleh pemegang saham dalam rasio ini 

bisa digunakan untuk menggambarkan pasar.” Jadi ROE yang tinggi menandakan 

bahwa perusahaan tersebut memiliki peluang untuk memberikan pendapatan yang 

besar bagi pemilik saham. Kondisi perusahaan yang baik akan menghasilkan laba 

yang tinggi sehingga kemungkinan menghasilkan tingkat pengembalian saham 

besar.   

Pasar modal memberikan peran besar bagi perekonomian suatu negara karena 

pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus. Pasar modal menyediakan fasilitas 

untuk memindahkan dana dari investor ke perusahaan emiten. investor 

mengharapkan akan memperoleh imbalan dari penyerahan dana tersebut dengan 

menginvestasikan kelebihan dana yang mereka miliki. Manfaat pasar modal bagi 

pembangunan perekonomian nasional secara langsung adalah (1) memperbaiki 
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struktur permodalan perusahaan, (2) menyediakan sumber pembiayaan (jangka 

panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara 

optimal, (3) menunjang terciptanya perekonomian yang sehat, (4) meningkatkan 

penerimaan negara. Bagi pemilik modal (investor), keberadaan pasar modal 

diperlukan sebagai wadah untuk berinvestasi, yaitu dengan mendapatkan deviden 

bagi mereka yang memiliki/memegang saham dan bunga yang mengambang bagi 

pemegang obligasi. Selain itu, investor dapat sekaligus melakukan investasi dalam 

beberapa instrumen yang bisa mengurangi risiko (Astuti, 2010:5). 

Persoalan yang timbul adalah sejauh mana kinerja perusahaan mampu 

mempengaruhi harga saham di pasar modal. Harga saham merupakan fungsi dari 

nilai perusahaan. Apabila kinerja perusahaan go public meningkat, nilai 

perusahaan akan semakin tinggi pula. Di bursa efek, hal itu akan diapresiasi oleh 

pasar dalam bentuk kenaikan harga sahamnya. Sebaliknya, berita buruk tentang 

kinerja perusahaan akan diikuti dengan penurunan harga sahamnya di pasar modal. 

Hal tersebut merupakan argumentasi yang melandasi mengapa perubahan harga 

saham relevan dijadikan dasar penilaian kinerja perusahaan yang go public. 

Melihat peran perusahaan makanan dan minuman yang strategis, maka 

peneliti memilih perusahaan-perusahaan pada industri tersebut sebagai objek 

penelitian. Meski disadari bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi 

perusahaan sangat luas dan kompleks yang cakupannya tidak hanya meliputi 

kondisi internal perusahaan tetapi juga kondisi makro ekonomi yang berada diluar 
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kendali perusahaan, oleh karena itu penelitian ini dibatasi hanya menganalisis 

faktor-faktor yang meliputi aspek kinerja keuangan yang diwakili oleh DER, DAR, 

EPS, dan  ROE  Dari uraian tersebut, maka peneliti memberi judul: 

"PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN PROFITABILITAS 

TERHADAP HARGA SAHAM (STUDI PADA PERUSAHAAN INDUSTRI 

MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 

2009 – 2012) ". 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah struktur modal dan profitabilitas perusahaan makanan dan minuman 

berpengaruh terhadap harga saham? 

2. Variabel manakah yang yang berpengaruh dominan terhadap harga saham 

perusahaan makanan dan minuman periode 2009-2012 ? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui bahwa  struktur modal dan profitabilitas perusahaan makanan dan 

minuman berpengaruh terhadap harga saham. 

2. Untuk mengetahui variabel yang berpengaruh dominan terhadap harga saham 

perusahaan makanan dan minuman periode 2009-2012. . 
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C. Kontribusi Penelitian 

Kontribusi penelitian menjelaskan tentang kegunaan dan manfaat penelitian 

untuk kepentingan perkembangan teori, menjelaskan kegunaan dan manfaat 

penelitian bagi mansyarakat dan menjabarkan sesuai dengan rumusan masalah 

dan tujuan penelitian. Serta dalam penelitian ini ada kontribusi yang diharapkan 

peneliti, yaitu: 

1. Aspek Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai sarana menambah 

wawasan informasi, pengetahuan tambahan atau referensi bagi penelitian di masa 

yang akan datang, khususnya Ilmu Administrasi Bisnis Konsentrasi Manajemen 

Keuangan terutama yang berkaitan dengan pengaruh stuktur modal dan 

profitabilitas terhadap harga saham perusahaan industri makanan dan minuman 

sehingga dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang ingin mengadakan penelitian 

serupa, maupun penelitian lanjutan 

2. Aspek Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau masukan bagi peru 

sahaan mengenai pengaruh stuktur modal dan profitabilitas terhadap harga saham 

perusahaan industri makanan dan minuman. 

 

D. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam skripsi ini di bagi lima bab, dan antara bab yang satu dengan 

bab yang lain saling berhubungan . Secara garis besar setiap bab pada skripsi ini 

dijelaskan sebagai berikut: 
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  BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan dan kontribusi      penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

      BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas tentang tinjauan pustaka yang berkaitan 

dengan judul skripsi, sebagai dasar  untuk membahas 

masalah yang telah di angkat dalam penelitian ini. 

 BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang metode penelitian, mencakup 

jenis penelitian yang digunakan, variabel penelitian, 

pengukuran yang digunakan, populasi dan sampel, 

pengumpulan data, uji hipotesis, serta analisis data yang 

digunakan dalam penelitian. 

BAB IV        :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penyajian data yang diperoleh dari 

perusahaan selama mengadakan penelitian, serta analisis 

data hasil penelitian. 

BAB V         :   PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang relevan dari 

penelitian serta saran-saran yang nantinya diharapkan 

dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait. 

 


