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Kinerja keuangan dan makroekonomi merupakan faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi harga saham. Perusahaan dan investor perlu memahami pengaruh
kinerja keuangan dan makroekonomi terhadap harga saham agar dapat mengambil
keputusan yang lebih baik. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kinerja
keuangan perusahaan pada sektor industri konsumsi dan menganalisis pengaruh
kinerja keuangan perusahaan dan makroekonomi terhadap harga saham sektor
industri konsumsi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yaitu
data keuangan perusahaan diambil dari laporan keuangan triwulan selama periode
2012-2017, data makroekonomi diambil dari website Bank Indonesia selama
periode 2012-2017. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 20 perusahaan
yang ada di sektor industri konsumsi. Analisis deskriptif digunakan untuk
menganalisis kinerja keuangan dan metode regresi data panel digunakan untuk
menganalisis pengaruh kinerja keuangan dan makroekonomi terhadap harga
saham.

Kinerja keuangan sektor industri konsumsi selama periode penelitian
menunjukkan likuiditas rata-rata sebesar 286%, likuiditas sektor ini cukup baik
karena kemampuan perusahaan pada sektor ini dalam memenuhi hutang lancar
cukup besar. Rata-rata rasio hutang sektor industri konsumsi sebesar 35%, rasio
hutang sektor ini masih cukup rendah yang menunjukkan mayoritas perusahaan
yang ada di sektor ini masih mengandalkan sumber keuangan internal. Rata-rata
profitabilitas sebesar 8.36%, hal ini menunjukkan mayoritas perusahaan pada
sektor ini menunjukkan kinerja yang positif dalam menghasilkan laba.

Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa rasio likuiditas (CR)
berpengaruh signifikan negatif terhadap harga saham, rasio profitabilitas (ROE)
berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham, makroekonomi inflasi dan
nilai tukar berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham. Emiten dengan
likuiditas yang tinggi perlu memperhatikan dan mengendalikan tingkat likuiditas,
karena likuiditas yang tinggi dapat menurunkan harga saham. Investor dapat
membandingkan kinerja perusahaan dan memperhatikan kondisi makroekonomi
agar dapat mengambil keputusan investasi yang lebih baik.
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