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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam dunia ekonomi global masa kini, setiap perusahaan bersaing dalam 

perkembangan dan kemajuan ekonomi untuk memanfaatkan sumber-sumber yang 

dapat menghasilkan keuntungan. Untuk dapat mengetahui keberhasilan ekonomi 

suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangannya. Suatu wadah untuk 

dapat melihat perkembangan tersebut adalah pasar modal. Pasar modal yang 

menyediakan laporan keuangan emiten yang telah melakukan go public. 

Perusahaan yang telah melakukan go public haruslah menyediakan informasi 

yang akurat kepada investor agar investor dapat mempertimbangkan untuk dapat 

membeli saham perusahaan atau tidak. Bagi investor laporan keuangan 

merupakan sumber berbagai informasi khususnya neraca dan laporan laba rugi. 

Dalam aktivitas dipasar modal, para investor memliki harapan dari investasi yang 

ditanamnya, yaitu berupa capital gain dan dividen.  

Pasar modal adalah sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan modal dari 

masyarakat luas, untuk pemerataan kepemilikan perusahaan oleh masyarakat, dan 

untuk keterbukaan informasi perusahaan (Mohamad Samsul, 2008:121). Pasar 

modal merupakan pasar untuk ekuitas dan utang jangka panjang. Pasar modal 

sendiri dapat diartikan sebagai wahana untuk menampung surat berharga untuk 

diperdagangkan kepada masyarakat umum. Surat berharga ini diantaranya 

terdapat saham. Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2012:6) saham (stock atau 

share) dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang 
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atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud 

selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas adalah pemilik 

perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan 

ditentukan oleh seberapa besar penyertaan saham yang ditanamkan di perusahaan 

tersebut. 

Pengaruh analisis rasio keuangan perusahaan atau lebih dikenal dengan 

analisis fundamental merupakan dasar untuk menilai dan menganalisis kinerja 

operasi suatu perusahaan. Disamping itu Analisis Rasio Keuangan juga dapat 

dipakai acuan sebagai perencanaan serta pengendalian penggunaan keuangan. 

Menurut Harahap (2008:297), Rasio adalah suatu angka yang menunjukkan 

hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan. 

analisis rasio laporan keuangan menggambarkan keadaan suatu hubungan atau 

perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lainnya dengan 

menggunakan analisis rasio laporan keuangan dapat memberikan gambaran 

tentang kebaikan serta kekurangan posisi keuangan sebuah perusahaan. Metode 

yang sering dapat digunakan dalam menganalisis modal dari sebuah perusahaan 

adalah dengan membandingkan rasio laporan keuangan suatu perusahaan dengan 

perusahaan yang lainnya. Dengan menghubungkan pos-pos aktiva di satu pihak 

dengan pos-pos pasiva dilain perusahaan.  

Bagi calon investor, analisis laporan rasio keuangan dapat membantu 

dalam melakukan pengambilan keputusan investasi secara tepat dan layak atau 

membatalkan untuk membeli saham perusahaan serta bagi calon kreditur analisis 

rasio laporan keuangan dapat membantu memudahkan dalam melakukan 
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pengambilan keputusan kredit secara tepat dan layak. Menurut Halim (2010:21) 

analisis rasio laporan keuangan sangat bermanfaat bagi manajemen perusahaan 

dalam merencanakan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan yang 

telah dicapai selama ini dan dibandingkan dengan rata-rata industri yang sejenis, 

beberapa faktor yang mempengaruhi harga saham yaitu Price Earning Ratio 

(PER) dan Price to Book Value (PBV). 

Pengukuran kinerja keuangan yang umumnya dilakukan dengan 

menganalisa laporan keuangan memiliki banyak kelemahan, salah satunya yaitu 

mengabaikan adanya biaya modal sehingga sulit untuk mengetahui apakah suatu 

perusahaan telah berhasil menciptakan nilai atau tidak. Untuk mengatasi 

kelemahan tersebut maka Joel Stren dan Bennet Stewart mengembangkan ukuran 

kinerja lainnya, yaitu Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added 

(MVA). 

Price Earning Rasio (PER) merupakan rasio yang menggambarkan 

apresiasi pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio 

ini mengindikasikan derajat kepercayaan investor pada kinerja masa depan 

perusahaan. Semakin tinggi PER, investor semakin percaya pada emiten, sehingga 

harga saham semakin mahal. (Darmadji dan Fakhruddin, 2012:198). 

Price to Book Value (PBV) menggambarkan seberapa besar pasar 

menghargai nilai buku suatu saham. Semakin besar rasio ini menggambarkan 

kepercayaan pasar akan prospek keuangan perusahaan tersebut (Darmadji 

Tjiptono dan Hendry Fakhruddin, 2012:303). Analisis pasar modal 

menggambarkan bahwa suatu saham dengan rasio PBV berpengaruh negative 
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terhadap harga pasar saham. Namun PBV yang rendah juga dapat berarti ada 

sesuatu yang merupakan kesalahan yang mendasar pada perusahaan tersebut. Ini 

menunjukkan bahwa semakin rendah rasio PBV maka akan semakin menurunnya 

harga saham dan sebaliknya semakin meningkatnya PBV akan menaiknya harga 

saham. 

Economic Value Added (EVA) Menurut Brigham dan Houston (2010:69) 

EVA merupakan kunci umtuk penciptaan nilai perusahaan. Nilai perusahaan ini 

mencerminkan seberapa besar manajemen mampu menciptakan atau menambah 

kekayaan bagi para pemilik modal. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Stern Stewart & Co, EVA secara teoritis dan empiris terbukti memiliki 

korelasi yang erat dengan setiap perubahan dan penciptaan nilai perusahaan di 

pasar modal. 

Market Value Added (MVA) merupakan perbedaan antara nilai modal 

yang ditanamkan di perusahaan sepanjang waktu dari investasi modal, pinjaman, 

laba ditahan, dan uang yang bisa diambil sekarang atau sama dengan selisih antara 

nilai buku dengan nilai pasar perusahaan (Brigham dan Houston (2010:70). 

Perusahaan dikatakan berhasil menciptakan nilai tambah bagi pemilik 

modal, jika Market Value Added (MVA) bernilai positif, karena perusahaan 

mampu menghasilkan tingkat pengembalian yang melebihi tingkat biaya modal 

(cost of capital) diikuti dengan meningkatnya harga saham. Market Value Added 

(MVA) bernilai negatif, hal ini menunjukkan nilai perusahaan menurun yang 

diikuti dengan penurunan harga saham, karena tingkat pengembalian lebih rendah 

dari biaya modal. 
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Industri makanan dan minuman pada saat ini menjadi suatu industri yang 

sangat menjanjikan bagi para pelaku industri dibidang tersebut. Pasalnya makanan 

dan minuman adalah faktor utama dalam kebutuhan sehari-hari di masyarakat. 

Pelaku bisnis dalam bidang ini pun meningkat positif dan banyak bermunculan 

usaha baru yang menginovasi menjadi tren industri waralaba yang menjanjikan. 

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta jiwa, maka bidang 

ini haruslah dapat memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen agar 

produk yang dihasilkan mampu tetap bersaing dan menjadi seperti apa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat. Belum lagi produk makanan dan minuman dalam 

negeri saat ini mampu bersaing di luar negeri, pemerintah pun mendukung 

langkah para pengusaha untuk melakukan ekspor ke luar negeri. Ini menjadi 

sebuah angin segar bagi para pelaku industri makanan dan minuman agar produk 

dalam negeri dapat bersaing dengan produk makanan dan minuman yang ada 

diluar negeri. 

Namun terbukti perusahaan makanan dan minuman terkena imbas krisis 

ekonomi global seperti tahun 2008-2009 lalu. Industri ini masih tetap bisa 

tumbuh, dengan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik, seperti pada triwulan 

III-2012 yang mencapai 6,17% (data Badan Pusat Statistik-BPS) dibandingkan 

periode tahun sebelumnya, gairah ekonomi indonesia tergolong atraktif yang juga 

ikut mendorong tingginya permintaan aneka produk makanan dan minuman. 

Sektor industri pengolahan merupakan sumber pertumbuhan ekonomi terbesar 

pada triwulan III-2012 bila di bandingkan dengan triwulan III-2011 yaitu sebesar 

1,62%. http://www.eksekutif.co.id. 

http://www.eksekutif.co.id/
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Tabel 1.1 

Rata-Rata PER, PBV, EVA, MVA dan Harga Saham 

TAHUN PER% PBV% EVA MVA 
HARGA 

SAHAM 

2012 20,19375 9,22625 67.245.492.686 2.245.387.176.420 5.014 

2013 21,04125 6,545 92.503.578.761 3.880.489.613.585 6.036 

2014 27,68625 8,6075 48.150.671.967 6.346.362.523.826 5.403 

2015 18,64375 5,295 79.385.273.402 5.752.700.592.739 5.898 

2016 16,80625 6,25625 142.871.626.711 8.228.411.662.016 3.021 

 

Berdasarkan pada tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa rata-rata PER, 

PBV, EVA, MVA dan harga saham pada perusahaan makanan dan minuman yang 

terdaftar di BEI mengalami fluktuasi dari tahun 2012 sampai 2016. Pada tahun 

2013 rata-rata harga saham mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya, hal ini diikuti juga dengan PER, EVA dan MVA yang juga 

mengalami kenaikan sedangkan PBV mengalami penurunan dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 rata-rata harga saham mengalami penurunan 

yang cukup drastis hal ini berbanding terbalik dengan PBV, EVA, dan MVA yang 

mengalami kenaikan. Hal ini bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh 

Darmadji dan Fakhruddin yang mengatakan bahwa ketika PER dan PBV naik 

maka akan di ikuti dengan harga saham. 

Harga saham turun di karenakan faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal seperti kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba kurang baik dalam 

dalam pengguna dan modal sendiri. Sedangkan faktor eksternal perusahaan seperti 

krisis ekonomi yang melanda negara amerika yang berdampak ke industri 

makanan dan minuman karena adanya permintaan pasar produk yang tidak 
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menentu dari bahan baku makanan dan minuman semakin tinggi sehingga 

perusahaan harus menaikkan harga jual. 

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan diatas penulis tertarik membahas 

masalah tersebut dengan melakukan penelitian tentang harga saham. Penelitian ini 

menggunakan harga saham sebagai variabel dependen, kemudian Price Earning 

Ratio (PER), Price to Book Value (PBV), Economic Value Added (EVA), dan 

Market Value Added (MVA) sebagai variabel independen, dengan judul 

“Pengaruh Price Earning Ratio (PER), Price to Book Value (PBV), Economic 

Value Added (EVA), dan Market Value Added (MVA) Terhadap Harga 

Saham Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI 

Tahun 2012-2016”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah Price Earning Ratio (PER) berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016? 

2. Apakah Price to Book Value (PBV) berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016? 

3. Apakah Economic Value Added (EVA) berpengaruh terhadap harga saham 

pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2012-

2016? 

4. Apakah Market Value Added (MVA) berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016? 
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5. Apakah Price Earning Ratio (PER), Price to Book Value (PBV), Economic 

Value Added (EVA), dan Market Value Added (MVA) berpengaruh terhadap 

harga saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 

tahun 2012-2016? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Didasarkan terhadap rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah Price Earning Ratio (PER) berpengaruh terhadap 

harga saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 

tahun 2012-2016? 

2. Untuk mengetahui apakah Price to Book Value (PBV) berpengaruh terhadap 

harga saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 

tahun 2012-2016? 

3. Untuk mengetahui apakah Economic Value Added (EVA) berpengaruh 

terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar 

di BEI tahun 2012-2016? 

4. Untuk mengetahui apakah Market Value Added (MVA) berpengaruh terhadap 

harga saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 

tahun 2012-2016? 

5. Untuk mengetahui apakah Price Earning Ratio (PER), Price to Book Value 

(PBV), Economic Value Added (EVA), dan Market Value Added (MVA) 

berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan minuman 

yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016? 

 



9 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini penulis berharap penelititan ini bermanfaat bagi : 

1. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi 

perusahan khususnya mengenai Price Earning Ratio (PER), Price to Book 

Value (PBV), Economic Value Added (EVA), dan Market Value Added 

(MVA), sehingga dapat dijadikan umpan balik dan informasi bagi kemajuan 

perusahaan dimasa yang akan datang. 

2. Bagi Investor 

Bagi Investor yang tertarik menanam modalnya di pasar modal, maka hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi dalam 

mempertimbangkan keputusan investasi. 

3. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan pengetahuan 

tentang pasar modal Indonesia khususnya tentang Price Earning Ratio (PER), 

Price to Book Value (PBV), Economic Value Added (EVA), dan Market Value 

Added (MVA) dan harga saham. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi. 
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BAB II TELAAH PUSTAKA 

Bab ini menguraikan teori-teori yang melandasi penelitian ini sebagai 

dasar dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Disini dikemukakan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, 

populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian serta metode 

analisis data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum pada perusahaan yang 

menjadi sampel penelitian. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini mengemukakan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

dari hasil penelitian yang dilakukan. 

BAB VI PENUTUP 

Di dalam bab ini disampaikan beberapa kesimpulan, keterbatasan 

penelitian, serta saran dengan temuan atau hasil penelitian yang telah dilakukan. 


