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1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Industri barang konsumsi merupakan industri yang menarik sebagai tujuan
investasi. Aspek pertama dilihat dari kapitalisasi pasar yang cukup besar yaitu
1.655 triliun rupiah, mencapai 22.36% dari keseluruhan kapitalisasi pasar di bursa
saham.

Tabel 1 Kapitalisasi Pasar Saham 2018
Sektoral Kapitalisasi Pasar

Perusahaan (n) Nilai (Milyar
Rupiah) %

IHSG 7,402,951 100.00
Pertanian 20 104,356 1.41
Pertambangan 49 424,135 5.73
Industri Dasar dan Kimia 76 575,457 7.77
Aneka Industri 49 424,052 5.73
Industri Konsumsi 54 1,655,528 22.36
Properti, Real Estate dan Konstruksi
Bangunan

81 447,899 6.05

Infrastruktur, Utilitas dan
Transportasi

75 831,342 11.23

Keuangan 90 2,162,739 29.21
Perdagangan, Jasa dan Investasi 164 777,440 10.50
Sumber: OJK, 2018

Aspek kedua yang membuat industri barang konsumsi menarik sebagai
tujuan investasi adalah kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) dari tahun ke tahun menunjukkan tren peningkatan. Rata-rata kontribusi
terhadap PDB Indonesia dari tahun 2011-2015 adalah 13.2% dari total PDB
Indonesia. Pada tahun 2012 kontribusi industri konsumsi memiliki peningkatan,
dan mengalami penurunan kontribusi pada tahun 2013, namun pada tahun
berikutnya 2014 dan 2015 kontribusi industri konsumsi terhadap PDB terus
menunjukkan tren peningkatan.

Sumber: kemendagri, 2016 (diolah)
Gambar 1 Kontribusi Industri Konsumsi terhadap PDB 2011-2015 (%)
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Aspek ketiga dilihat dari pergerakan harga saham sektor industri barang
konsumsi yang memiliki tren peningkatan. Harga saham industri ini dari tahun
2013-2017 menunjukkan pergerakan harga yang fluktuatif dengan tren
peningkatan. Harga saham yang ditampilkan pada gambar 2 adalah harga saham
penutupan, harga tertinggi dan harga terendah bulanan selama periode 2013-2017.
tren pergerakan saham yang positif menunjukkan di masa yang akan datang tren
harga saham industri barang konsumsi akan meningkat.

Sumber: Yahoo Finance, 2018 (Diolah)
Gambar 2 Harga Saham Sektor Barang Konsumsi (2013-2017)

Rata-rata profitabilitas industri barang konsumsi dari tahun 2012-2017
menunjukkan tren penurunan. Profitabilitas merupakan tingkat keuntungan yang
dihasilkan perusahaan. Dalam jangka panjang diharapkan profitabilitas
perusahaan terus tumbuh dan positif. Gambar 3 menunjukkan profitabilitas sektor
industri konsumsi selama periode 2012-2017. Profitabilitas rata-rata industri
barang konsumsi mencapai 10.8% pada tahun 2012, pada tahun 2013 mengalami
penurunan sebesar 21.9% menjadi 8.4%, kemudian mengalami penurunan
kembali sebesar 4.5% pada tahun 2014. Profitabilitas sektor ini mengalami
pertumbuhan di tahun 2015 sebesar 4.7% menjadi 8.4%, akan tetapi mengalami
penurunan kembali di tahun 2016 sebesar 15.8% menjadi 7.3%, dan mengalami
peningkatan di tahun 2017 sebesar 2% dengan rata-rata profitabilitas 8.36%. Hal
ini menunjukkan rata-rata kinerja keuangan pada sektor industri barang konsumsi
mengalami fluktuasi dengan tren penurunan profitabilitas.
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Sumber: Laporan keuangan 2012-2017 (diolah)
Gambar 3 Profitabilitas Sektor Barang Konsumsi (2012-2017)

Selain profitabilitas rasio hutang menjadi salah satu kinerja keuangan yang
penting dalam kinerja perusahaan, pada sektor industri barang konsumsi rasio
hutang menunjukkan tren peningkatan pada periode 2012-2017 yang dapat dilihat
pada gambar 4 Pada tahun 2012 rata-rata rasio hutang industri barang konsumsi
mencapai 34.3%, pada tahun 2013 mencapai 35.3%, pada tahun 2014 mencapai
36.9%, pada tahun 2015 meningkat 9.9% dari tahun 2012 mencapai 37.7%. Pada
periode 2016 mengalami penuruan sebesar 10.4% menjadi 33.8%. Pada tahun
2017 meningkat sebesar 4.4% dari tahun 2016 menjadi 35.5%.

Sumber: Laporan keuangan 2012-2017 (diolah)
Gambar 4 Rasio Hutang Barang Konsumsi (2012-2017)

Rasio likuiditas sektor industri barang konsumsi dari tahun 2012-2017
memiliki tren peningkatan. Tren peningkatan likuiditas sektor ini dapat dilihat
pada gambar 5. Pada tahun 2012 rasio likuiditas sektor ini mencapai 291.5%.
Pada periode 2013 mengalami penuruan sebesar 6.3% menjadi 273.0% dan tahun
2014 kembali menurun 4.4% menjadi 260.6%. Namun pada periode selanjutnya
tahun 2015 rasio likuiditas sektor industri barang konsumsi mengalami
peningkatan sebesar 12.4%, dan meningkat 2.2% pada tahun 2016 menjadi
299.5%, dan mengalami penurunan pada tahun 2017 yang tidak begitu signifikan
yaitu menurun 0.3% dari tahun 2016.
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Sumber: Laporan keuangan 2012-2017 (diolah)
Gambar 5 Likuiditas Sektor Barang Konsumsi (2012-2017)

Perumusan Masalah

Pasar menyesuikan informasi perusahaan yang tercermin dalam harga
saham, dan rasio akuntansi perusahaan memiliki korelasi positif dengan return di
masa depan (Venkates et al. 2012). Investor mempertimbangkan informasi
keuangan untuk menentukan strategi fundamental yang baik untuk melakukan
investasi. Professional dan non-professional investor seringkali menggunakan
analisis fundamental ketika mengambil keputusan membeli atau menjual saham
(Cohen et al. 2011). Non-professional investor seringkali menggunakan
fundamental tools seperti rekomendasi analis untuk membeli saham dan
menggunakan technical tools seperti support and resistence lines untuk menjual
saham.

Faktor fundamental dan risiko sistematis memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap harga saham (Astuty 2017). Aspek fundamental merupakan
faktor utama penggerak harga saham (Wira 2011). Dilihat dari harga saham yang
bersifat fluktuatif, dalam jangka panjang akan menggambarkan fundamental
perusahaan. Investor melakukan kegiatan investasi dengan melihat kinerja
perusahaan melalui laporan keuangan. Investor memahami maksud dari berbagai
rasio keuangan perusahaan dan menggunakannya dalam menentukan pembelian
atau penjualan saham (Wira 2011).

Rasio likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham
(Purnama dan Purbawangsa 2017). Menurut Arifin dan Agustami (2016) rasio
likuiditas berpengaruh negatif terhadap harga saham. Rasio profitabilitas
berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham (Dzajuli 2017). Rasio hutang
berpengaruh signifikan negatif terhadap harga saham (Djazuli 2017), namun
menurut Purnama dan Purbawangsa (2017) rasio hutang berpengaruh signifikan
positif terhadap harga saham.

Selain faktor internal perusahaan, faktor eksternal memiliki pengaruh
terhadap haga saham hal ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu. Inflasi dan
nilai tukar berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham (Sukamto 2016).
Sedangkan menurut Ningsih dan Waspada (2018) inflasi berpengaruh negatif
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terhadap harga saham, Mardiyati dan Rosalina (2013) menyatakan bahwa nilai
tukar berpengaruh negatif terhadap harga saham.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan pengaruh kinerja keuangan dan
makroekonomi terhadap harga saham signifikan dan berbeda pada masing-masing
sektor. Oleh karena itu penitng bagi perusahaan dan investor untuk memahami
pengaruh kinerja keuangan dan makroekonomi terhadap harga saham sektor
industri konsumsi.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan
di atas, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah:
1. Bagaimana kinerja keuangan sektor industri konsumsi?
2. Bagaiamana Pengaruh kinerja keuangan dan makroekonomi terhadap harga

saham sektor industri konsumsi di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan
dari penelitian ini adalah:
1. Menganalisis kinerja keuangan sektor industri konsumsi
2. Menganalisis pengaruh kinerja keuangan dan makroekonomi terhadap harga

saham sektor industri konsumsi di Indonesia.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi investor
yang ingin melakukan investasi pada sektor industri konsumsi dan bagi
perusahaan yang ada di sektor industri konsumsi, sebagai informasi tentang
kinerja keuangan perusahaan dan makroekonomi yang dapat mempengaruhi
harga saham perusahaan.

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor industri konsumsi yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2017. Kinerja keuangan
perusahaan yang akan diteliti adalah Rasio Likuiditas, Rasio Profitabilitas dan
Rasio Hutang. Faktor makroekonomi dalam penelitian ini adalah nilai tukar
rupiah dan inflasi.

2 TINJAUAN PUSTAKA

Harga Saham

Pasar modal merupakan wadah investasi bagi investor melalui instrumen
pasar modal dan merupakan sarana untuk mendapatkan modal bagi perusahaan.
Di Indonesia lembaga yang bertugas menjalankan dan menyelenggarakan pasar




