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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

pembuatan produk. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) terdiri dari tiga sector yaitu sektor industri dasar dan kimia, sector 

aneka industry dan sektor industri barang konsumsi. Perusahaan makanan dan 

minuman (food and beverage) merupakan salah satu yang termasuk ke dalam 

sektor industri barang konsumsi. 

Sektor industri barang konsumsi Food and Beverage (F&B) adalah salah satu 

sector usaha yang terus mengalami pertumbuhan setiap harinya. Seiring dari 

bertambahnya jumlah penduduk, khususnya di Indonesia volume kebutuhan dari 

F&B pun akan terus mengalami peningkatan. Perubahan lifestyle masyarakat 

yang saat ini terjadi dan cenderung lebih menikmati makanan ready to eat 

mengakibatkan banyak sekali memunculkan perusahaan – perusahaan baru yang 

bergerak dibidang makanan dan minuman, akibatnya persaingan dari F&B ini pun 

semakin kuat. Sector Food and Beverage juga merupakan salah satu sector yang 

bertahan saat terjadi kondisi krisis di Indonesia dikarenakan sebagian dari produk 

makanan dan minuman tetap menjadi kebutuhan utama masyarakat (KNIC.co.Id, 

2019). 

Sector industry barang konsumsi Food and Beverage (F&B) di Indonesia 

memiliki harapan yang positif dalam perkembangannya mengingat makanan dan 

minuman merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Hal ini didukung 

dari jumlah populasi masayarakat di Indonesia yang semakin tinggi. Sehingga 

membuat daya beli dan kesadaran untuk mengkonsumsi produk yang bernutrisi 

semakin meningkat. Lebih dari 50 persen produk domestic bruto di Indonesia 

ditopang oleh sub sector food and beverage pada tahun 2016 (KPRI.co.id, 2019). 

Menurut data dari Kementrian Perindustrian, sub sector Food & Baverage 

menyumbang produk domestic bruto non migas mencapai 34,95% pada triwulan 

III pada tahun 2017. Dari angka tersebut dapat dilihat bahwa sub sector Food & 
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Baverage menjadi PDB dibandingkan sub sector lainnya. Pencapaian tersebut 

terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sub sector Food & Baverage bisa 

terus berkembang dikarenakan memiliki banyak dalam hal rantai pasokan dan 

konsumen. Ditahun yang sama yaitu 2017 sub sector Food & Baverage mencapai 

US$11,5 milliar dalam hal ekspor. Pada tahun 2018 sub sector dari perusahaan 

Food & Beverage mengalami kenaikan sebanyak 7.91% melampui pertumbuhan 

ekonomi nasional yang sebesar 5,17%. Adapun untuk pasar ekspornya saat ini 

menumbang sebesar 50% terhadap total penjualan perseroan yang mencapai lebih 

dari Rp 35 triliun. Di tahun 2018 juga sub sector Food & Beverage menopang 

peningkatan nilai investasi nasional mencapai Rp 56,60 triliun. 

Bahkan dalam menghadapi masalah pandemic covid – 19 banyak sekali 

perusahaan manufaktu mengalami kerugian bahkan sampai gulung tikar, 

sedangkan untuk sub sector Food & Beverage masih bertahan bahkan masih 

mengalami pertumbuhan yang sangat potisif dalam setahun terakhir. Pada tahun 

2021 pertumbuhan Food & Beverage mencapai 2,45% salah satu yang tertinggi dari 

sector lainnya. Kondisi tersebut merupakan pertumbuhan yang sangat konsisten 

dari tahun 2020. Berikut merupakan grafik dari perbedaan sub sector Food & 

Beverage dengan sub sector lainnya (Yudhistira, 2021) dapat dilihat pada gambar  

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Data diolah penulis (2021) 

Berdasarkan laman liputan 6 Santia, (2020) food and baverage dinyatakan 

menjadi industry yang terdampak dalam masa pandemic, dimana untuk 

Gambar 1Pertumbuhan Industri Food and Baverage (2019-2021) 



 

3 

 

mengetahui hal tersebut dilakukan observasi ke 17 kota yang ada di Indonesia 

yang meliputi : Jabodetabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, 

Batam, dan Bali. Dari obeservasi tersebut menemukan bahwa Surabaya dan Bali 

merupakan dua kota yang mengalami penurunan pendapatan paling signifikan 

sektar 26%, daripada dengan kota lain. Dari data tersebut dapat disimpulkan 

bahwa sub sektor food and beverage merupakan seub sector yang terdampak pada 

masa pandemic ini. Pernyataan lain menurut CNN, (2020) pandemic covid – 19 

membuat food and beverage mengalami penurunan sebanyak 4 – 5% yang 

biasanya untuk pertumbuhan food and beverage sendiri penaikannya 7% untuk 

setiap tahunnya. Dikarenakan konsumsi rumah tangga yang menjadi pertumbuhan 

ekonomi mengalami penurunan drastic mencapai 2,84% pada kuartal I 2020 

dibandingakan kuartal I 2019.  

Perusahaan Food and Baverage merupakan perusahaan pangan yang pasti 

akan selalu dibutuhkan oleh manusia dimana perusahaan tersebut pasti akan selalu 

mengalami keuntungan dalam menjalankan bisnisnya. Namun dari hasil analisa 

ini penelitian mengatakan bahwasannya perusahaan Food and Baverage ada yang 

mengalami kerugian yang begiru besar apalagi waktu pandemic tahun kemaren, 

banyak perusahaan Food and Baverage mengalami penurunan harga saham, 

hutang banyak, mengalami kerugian, serta kinerja perusahaan yang buruk.  

Perusahaan Delta Djakarta (DLTA) dan Multi Bintang Indonesia (MLBI) 

dimana kedua perusahaan tersebut menjual minuman alcohol yang otomatis kedua 

perusahaan tersebut mengalami dampak penurunan harga saham di masa 

pandemic. Lalu perusahaan Campina Ice Cream (CAMP) dimana perusahaan 

tersebut menjual berbagai macam ice cream yang awalnya perusahaan tersebut 

mengalami keuntungan namun pada waktu pandemic perusahaan ice cream 

tersebut mengalami kerugian. Perusahaan Mayora Indah (MYOR), Sekar Bumi 

(SKBM), Sekar Laut (SKLT), Siantar Top (STTP) dan Ultrajaya Milk Industriand 

Company (ULTJ) mengalami penurunanan pada harga saham walaupun tidak 

terlalu banyak dikarenakan produk yang dijual pada kelima perusahaan tersebut 

bahan pangan tetapi tidak untuk kepentingan mendesak (permen, wafer, coklat, 

susu, snack dan frozenfood).  

Namun ada beberapa perusahaan yang mengalami keuntungan pada saat 
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pandemic seperti perusahaan Cahaya Kalbar (CEKA) dimana perusahaan tersebut 

menjual minyak goreng yang mana untuk produk tersebut sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat walaupun dimasa pandemic. Lalu perusahaan Sariguna Primatirta 

(CLEO), Nippon Indosari Corporindo (ROTI), Indofood CBP Sukses Makmur 

(ICBP) dan Indofood Sukses Makmur (INDF) juga mendapatkan keuntungan di 

masa pandemic karena produk yang dijual pada perusahaan tersebut merupakan 

produk pangan yang banyak dikonsumsi masyarakat (seperti mie instan, air 

mineral, roti, dan bumbu dapur).   

 

Gambar 2 Rata-rata Harga Saham Food and Baverage (2017-2021) 

Sumber : Data diolah peneliti 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap 

rata – rata jumlah harga saham perusahaan Food and Baverage dinyatakan 

mengalami kondisi naik turun. Dimana, di tahun 2017 – 2019 harga saham di 

perusahaan food and baverage mengalami kenaikan disetiap tahunnya secara 

signifikan, akan tetapi mulai tahun 2020 – 2021 mengalami penurunan lantaran 

adanya kondisi pandemic covid – 19. Dinyatakan, dengan ini melihat adanya 

penurunan harga saham saat pandemic dapat dijadikan peluang oleh perusahaan 

Food and Baverage untuk menarik minat investor baru dalam berinvestasi di 

perusahaan tersebut karena harga saham dinyatakan murah. Akan tetapi hal ini 

tidak berlaku untuk investor lama yang sudah berinvestasi di Food and Baverage, 
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karena penurunan harga saham Food and Baverage dikondisi covid 19 membuat 

para investor justru mengalami kerugian (idx, 2021). 

Berdasarkan laman CNN (2020)dinyatakan bahwasannya meskipun 

perusahaan food and baverage mengalami penurunan harga saham, masih  

terdapat sejumlah kategori makanan yang menglamai peningkatan saat pandemic 

baik penjualan secara langsung atau penjualan secara online melalui e commerce 

meskipun peningkat yang terjadi tidak bisa menggantikan secara keseluruhan, 

kategori makanan tersebut adalah susu, bumbu, dan tepung. Peningkatan sector 

food and baverage ini juga didukung pernyataan dari Ketua Umum Asosiasi 

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S. 

Lukman, memprediksi bahwa sector F&B tahun 2021 bisa tumbuh mencapai 

hingga 5 – 7% walaupun tidak setinggi tahun 2019 yang mengalami kenaikan 

hingga 8% (Santia, 2020). Dari penjelasan diaatas dapat disimpulkan bahwa para 

calon investor dapat melakukan investasi di perusahaan food and baverage 

dikarenakan harga saham mengalami penurunan dan saham di food and baverage 

ini dinyatakan akan mengalami kenaikan untuk tahun selanjutnya. 

Menurut Ratih et al., (2016) pergerakan harga saham tidak terlepas dari 

kekuatan permintaan dan penawaran akan saham tersebut. Apabila permintaan 

lebih besar bila dibandingkan dengan penawaran, maka mengakibatkan harga 

sahan turun. Harga saham tersebut akan mengalami perubahan setiap saat, 

dikarenakan penilaian sesaat oleh para penjual maupun pembeli yang dipengaruhi 

oleh banyak faktor. Faktor – faktor yang mempengaruhi harga saham yaitu 

kondisi keuangan perusahaan yang dapat diperoleh dari laporan keuangan 

perusahaan, tingkat suku bunga deposito, laju inflasi, jumlah laba yang diperoleh 

perusahaan, strategi pemasaran, tingkat resiko dan pengembalian. Semakin 

meningkatnya perkembangan pasar modal yang sering dikaitkan oleh pasar global 

selalu memberikan tantangan yang sangat berat bagi perusahaan – perusahaan go 

public. 

Setiap harinya harga saham di pasar sekunder selalu bergerak, terkecuali 

saham- saham yang telah dikategorikan tidur atau tidak ada yang menginginkan 

saham tersebut. Perubahan ini disebabkan banyaknya perputaran saham atau 

frekuensi yang match (done) pada pasar sekunder. Saat permintaan pada suatu 
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saham tinggi dan penawaran relative tetap ataupun hanya bertambah sedikit, maka 

harga saham akan bergerak naik. Begitupula sebaliknya, jika permintaan rendah 

maka harga saham akan bergerak turun. Tetapi kejadian tidak selalu demikian, 

masih banyak faktor lain yang mempengaruhi harga saham, salah satunya adanya 

fenomena covid – 19 yang dijelaskan oleh peneliti diatas (Ratih et al., 2016). 

Saham sendiri memiliki sifat fluktuatif atau tidak dapat diperkerikan naik 

turunnya sehingga para calon investor juga harus mengetahui faktor – faktor harga 

saham sebelum membeli saham tersebut, dikarenakan untuk mencegah terjadinya 

kerugian pada saham yang dibeli, faktor tersebut yaitu meliputi faktor internal 

tentang kinerja dari perusahaan yang tercermin didalam laporan keuangan, dan 

rasio rasio keuangan yang ada di perusahaan tersebut. Lalu faktor eksternal yaitu 

mengenai kebijakan pemerintah, asimetri informasi kur, pajak, dan yang terakhir 

fenomena covid – 19. Selain itu juga terdapat faktor lain yang mendukung seperti 

anomaly cuaca, isu isu perusahaan, akuisisi, peleburan usaha, pemecahan saham, 

pembagian deviden saham, dan tata kelola perusahaan (Ratih et al., 2016). 

Naiknya suku bunga tergantung dari persoalan yang timbul dari sejauh 

mana perusahaan mampu mempengaruhi harga saham di pasar modal dan faktor 

atau variable apa saja yang dapat dijadikan indicator sehingga memungkinkan 

perusahaan untuk mengendalikan tujuan perusahaan agar meningkatkan nilai 

perusahaan melalui peningkatan nilai saham yang diperdagangkan di pasar modal. 

Investasi di pasar modal sekurang kurangnya perlu memperhatikan dua hal, yaitu 

pertama keuntungan yang diharapkan dan yang kedua resiko yang mungkin terjadi 

(Suryani, 2016). Sebelum melakukan investasi para investor tentunya 

mempertimbangkan banyak hal agar tidak mengalami kerugian, maka dari itu para 

investor perlu melihat laporan keuangan perusahaan.  

Laporan keuangan perusahaan merupakan suatu hal yang penting untuk 

diperhatikan oleh investor yang ingin melakukan investasi, hal tersebut 

dikarenakan melalui laporan keuangan perusahaan investor dapat melihat layak 

atau tidaknya perusahaan tersebut sebagai tempat berinvestasi. Hal tersebut 

dikarenakan dalam laporan keuangan berisi rasio – rasio yang dapat digunakan 

untuk melihat kinerja perusahaan. Para investor, dengan ini dapat melihat 

perkembangan mengenai perusahaan melalui rasio, yang paling banyak digunakan 
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para investor untuk menilai perusahaan layak atau tidaknya yaitu rasio EPS, PER, 

MVA, DER, dan PBV dari kelima rasio tersebut bias melihat kinerja perusahaan 

(Wicaksono, 2020). 

Earning Per Share (EPS) dinyatakan sebagai salah satu rasio yang paling 

sering dilihat oleh investor, hal tersebut dikarenakan rasio ini dapat digunakan 

untuk melihat seberapa besar harga saham yang ada dipasar dibandingkan dengan 

buku per lembar sahamnya. Apabila EPS mengalami kenaikan, maka para 

investor akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, sehingga membuka 

peluang bagi investor lain untuk tertarik membeli membeli saham di perusahaan 

tersebut. Namun sebaliknya, apabila EPS mengalami penurunan, dinyatakan para 

investor akan rugi sehingga mengakibatkan banyak investor tidak memiliki minat 

untuk membeli saham dari perusahaan tersebut (Rahmadewi, 2018). 

Penelitian Bagas Rahmat Putra Perdana, Sri Marwaniti dan Mei Tri Sundari 

(2021) mengungkapkan nilai Earning Per Share (EPS) yang tinggi akan semakin 

menarik minat investor dalam menanamkan modalnya, karena EPS menunjukkan 

laba yang berhak didapatkan oleh pemegang saham atas satu lembar saham yang 

dimilikinya. Dibuktikan dari penelitian Sri Maylani Pratiwi, Miftahuddin, Wan 

Rizca Amelia (2020), James Benjamin Soeindoen Tanjung Tambunan (2019) dan 

Arisson Nainggolan (2019) mengatakan bahwa EPS berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham lalu penelitian Yusdianto (2020) dan Pande Widya 

Rahmadewi dan Nyoman Abundanti (2018) menyatakan bahwa EPS tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. 

Rasio selanjutnya yang sering digunakan investor untuk pertimbangan 

melakukan investasi yaitu Price Earning Ratio (PER), dikarenakan PER dapat 

melihat seberapa murahnya harga saham di pasaran (Rahmadewi, 2018). Semakin 

tinggi PER menunjukkan prospek harga saham dinilai semakin tinggi oleh investor 

terhadap pendapatan per lembar sahamnya, sehingga PER yang semakin tinggi 

juga menunjukkan semakin mahal saham tersebut terhadap pendapatan per lembar 

sahamnya. Perusahaan yang memiliki PER tinggi biasanya memiliki peluang 

tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi pula, sehingga menyebabkan ketertarikan 

investor untuk membeli saham perusahaan yang kemudian dapat meningkatkan 

harga saham (Indah Puspitadewi & Rahyuda, 2016). 
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Peningkatan harga saham yang terjadi akan direspon positif oleh para investor 

dikarenakan mereka akan memperoleh capital gain yang merupakan salah satu 

komponen harga saham, sehingga mengindikasikan bahwa PER akan memiliki 

pengaruh positif terhadap harga saham (Bagas Rahmat Puteraperdana, Sri 

Marwanti, 2021). Penelitian Nainggolan (2019) mengungkapkan PER digunakan 

untuk menentukan harga wajar saham perusahaan. Penelitian ini menjadi penting 

dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai faktor- faktor yang dapat 

mempengaruhi kenaikan harga saham atau dengan kata lain faktor-faktor yang 

perlu dipertimbangkan calon investor sebelum membeli saham sebuah 

perusahaan.  

Dibuktikan dengan penelitian James Benjamin Soeindoen Tanjung 

Tambunan (2019), Bagas Rahmat Puteraperdana, Sri Marwanti, Mei Tri Sundari 

(2021) dan Pande Widya Rahmadewi & Nyoman Abundanti (2018) mengatakan 

bahwa PER berpengaruh signifikan terhadap harga saham lalu penelitian Wenny 

Widiah Utami dan Triyonowati (2019) dan Arna suryani (2016) menyatakan 

bahwa PER tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham.  

Lalu rasio Market Value Added (MVA), rasio ini sebenarnya sangat jarang 

dilihat oleh investor dan investor menganggap rasio ini tidak penting atau bahkan 

dapat diwakili dengan rasio yang lain namun ternyata rasio ini sangat penting 

dalam melakukan investasi, karena MVA dapat mengukur kinerja operasional dari 

suatu perusahaan. Apabila kinerja perusahaan rendah maka otomatis perusahaan 

tersebut dinilai kurang baik, sehingga para investor kurang ingin atau bahkan 

tidak ingin untuk membeli saham dari perusahaan tersebut. (Rahayu & Dana, 

2016).  

Penelitian Muhammad Mara Ikbar dan Andrieta Shintia Dewi 

mengungkapkan semakin baik MVA yang negatif berarti nilai dari investasi yang 

dijalankan manajemen kurang dari modal yang diserahkan kepada perusahaan 

oleh pasar modal, yang berarti bahwa kekayaan telah dimusnahkan. Dengan 

demikian Market Value Added (MVA) merupakan refleksi dari harapan investor 

atas total nilai yang mereka harapkan dari perusahaan untuk menciptakan nilai 

masa depan dengan total modal yang diinvestasikan lebih sedikit di perusahaan. 

Dibuktikan dengan penelitian Natalia, Melvina, Jenni, Arie Pratania Putri (2020), 
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Achmad Bahrul Alam & Hening Widie Oetomo (2017), dan Martina Rut Utami & 

Arif Darmawan (2018) mengatakan bahwa MVA berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham lalu penelitian Evawaty Parhusip, Joshua Waruwu, Citra Medika 

Febriana, dan Mesrawati (2021) dan penelitian Dimas Julstyo (2021) MVA tidak 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham.  

Rasio berikutnya yang selalu menjadi pertimbangan investor sebelum 

memulai investasi yaitu Debt Equity Ratio (DER) dikarenakan rasio ini melihat 

tingkat penggunaan hutang sebagai sumber pembiyaan perusahaan.DER juga 

sering digunakan sebagai acuan dalam hal untuk berinvestasi maka, semakin 

tinggi nilai DER dalam laporan perusahaan maka kinerja perusahaan tersebut 

rendah dan mengalami masalah dalam perusahaan. Hal tersebut disebabkan 

karena perusahaan tidak dapat menggunakan modalnya serta tidak bisa membayar 

hutang perusahaan, dan tidak ada sisa dana atau modal yang dapat dialokasikan 

untuk mengembangkan kegiatan operasional perusahaan (M. R. Utami & 

Darmawan, 2018). 

Rasio DER ini juga digunakan dengan cara membandingkan antara jumlah 

hutang yang dimiliki dengan jumlah ekuitas dari suatu perusahaan. Penelitian 

James Benjamin Soeindoen dan Tanjung Tambunan (2019) mengungkapkan nilai 

DER juga mendorong tingkat kepercayaan pasar lantaran modal perusahaan sudah 

mampu menutupi segala hutang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, alhasil 

para investor akan lebih yakin dalam menanamkan modalnya dengan harapan 

pengembalian keuntungan berupa dividen akan selalu terealisasi. 

 Jika DER akan meningkatkan kepercayaan masyarakat maka, nilai DER 

akan memberikan dampak terhadap peningkatan harga saham yang dimiliki 

perusahaan. Dibuktikan dengan penelitian Sri Maylani Pratiwi, Miftahuddin, Wan 

Rizca Amelia (2020), Arison Nainggolan (2021) dan Liya Ariyani, Rita Andini, & 

Edi Budi Santoso (2018) mengatakan bahwa DER berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham lalu penelitian Dian Indah Sari, dan Slamet Maryoso (2021) 

dan James Benjamin Soeindoen dan Tanjung Tambunan (2019) bahwa DER tidak 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham.  

Rasio terakhir yang selalu menjadi patokan investor sebelum menanamkan 

modal di perusahaan yaitu Price Book Value (PBV) dikarenakan dapat membantu 
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memilih saham yang terbaik untuk investasi (Pakaya et al., 2021). Rasio ini juga 

melihat analisis kondisi keuangan dari sebuah perusahaan agar bisa melihat 

kondisi keuangan perusahaan yang akan dibeli sahamnya. PBV digunakan untuk 

mengukur tingkat harga dari suatu saham yaitu Overvalued atau Undevalued. Jika 

saham tersebut rendah maka akan dikatakan sebagai Undevalued dengan begitu 

sangat baik untuk melakukan investasi dalam jangka panjang, dan sebaliknya. 

PBV juga bisa digunakan untuk mengetahui harga saham menggunakan 

faktor teknikal seperti rasio pasar yang melakukan perbandingan antara harga 

saham dengan dengan nilai nominal atau rasio PBV (Pakaya et al., 2021).  

Penelitian Pemy Christiaan, dan Rusdi Abdulkarim (2021) mengungkapkan 

saham dengan PBV tinggi bukan berarti saham tersebut memiliki nilai tinggi, 

karena mungkin perusahaan memiliki prospek dan kinerja yang baik, serta merek 

yang diakui. Sehingga, keduanya membuat harga saham lebih tinggi dari saham 

dengan PBV lebih rendah namun outlook lebih rendah. Dibuktikan dengan 

penelitian Liya Ariyani, Rita Andini, & Edi Budi Santoso (2018), dan Pemy 

Christiaan & Rusdi Abdulkarim (2021) mengatakan bahwa PBV berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham lalu penelitian Thio Lie Sha (2017) mengatakan 

PBV tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Berdasarkan latar belakang diatas akan diteliti Pengaruh Earning Per Share 

(EPS), Price Earning Rasio (PER), Market Value Added (MVA), Debt to Equity 

Ratio (DER), dan Price Book Value (PBV) terhadap Harga Saham. Studi Kasus 

Perusahaan Food and Baverage yang terdaftar di BEI dari periode 2017 – 2021. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka peneliti menyusun rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah Earning Per Sahre (EPS), Price Earning Ratio (PER), Market 

Value Added (MVA), Debt to Equity Ratio (DER), dan Price Book Value 

(PBV) berpengaruh secara simultan terhadap harga saham yang terdaftar 

di BEI? 

2.  Apakah Earning Per Share (EPS) berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI? 

3. Apakah Price Earning Ratio (PER) berpengaruh signifikan terhadap harga 
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saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI? 

4. Apakah Market Value Added (MVA) berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI? 

5. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI? 

6. Apakah Price Book Value (PBV) berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas maka tujuan peneletian dapat 

dipaparkan sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh Earning Per Sahre (EPS), Price Earning 

Ratio (PER), Market Value Added (MVA), Debt to Equity Ratio (DER), 

dan Price Book Value (PBV) berpengaruh secara simultan terhadap harga 

saham yang terdaftar di BEI. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Earning Per Share (EPS) berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham pada perusahaan food and beverage 

yang terdaftar di BEI. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Price Earning Ratio (PER) berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham pada perusahaan food and beverage 

yang terdaftar di BEI. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Market Value Added (MVA) berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham pada perusahaan food and beverage 

yang terdaftar di BEI. 

5. Untuk menganalisis pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham pada perusahaan food and beverage 

yang terdaftar di BEI. 

6. Untuk menganalisis pengaruh Price Book Value (PBV) berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham pada perusahaan food and beverage 

yang terdaftar di BEI. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka dengan penelitian ini 

berharap memiliki manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Adapun 
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manfaat penelitian sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk 

pendidikan khususnya dalam ilmu manajemen keuangan yang terdapat 

dalam perpustakaan sebagai pusat dari sumber belajar dan informasi serta 

memberikan manfaat dan pengembangan media informasi di perpustakaan 

dalam kostribusi untuk meningkatkan kualitas dalam penyelesaian karya 

tulis atau skripsi. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat 

kepada semua pihak yang terkait meliputi : 

1. Bagi Investor 

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan acuan atau pertimbangan 

kepada para investor jika melakukan investasi pada perusahaan sub 

sektor Food and Baverage. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat meberikan informasi atau masukkan 

kepada perusahaan mengenai masalah yang ada seperti keuangan 

perusahaan, kinerja perusahaan, masalah hutang perusahaan, 

keuntungan perusahaan, dan nilai perusahaan. 

3. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti 

mengenai harga saham perusahaan sub sektor Food and Baverage. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan pada 

pembaca dan menjadi bahan refrensi untuk peneliti selanjutnya yang 

menggunakan variabel dan objek penelitian yang sama. 

 

 

 

 

 


