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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Investasi pada dasarnya merupakan penempatan akumulasi tabungan 

(saving yang merupakan penundaan konsumsi pada saat ini) pada instrumen 

investasi dengan harapan menghasilkan tingkat pengembalian (return) yang akan 

diterima di masa yang akan datang sebagai imbalan dari risiko yang diambil atau 

komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat 

ini (Tandelilin, 2007). Jadi, tujuan investasi adalah memperoleh sejumlah 

keuntungan di masa datang.  

Instrumen investasi ada banyak jenisnya dan salah satunya adalah saham 

yang dicatat dan diperdagangkan di bursa efek. Investor yang akan 

menginvestasikan dananya dalam perusahaan yang terdaftar di bursa efek hanya 

dapat memperkirakan berapa keuntungan yang diharapkan (expected return). 

Selain itu investor dapat memperkirakan seberapa jauh kemungkinan hasil yang 

sebenarnya nanti akan berbeda dari hasil yang diinginkan . jika resiko dalam 

berinvestasi tinggi maka investor juga dapat mengharapkan pengembalian yang 

tinggi juga.  Dengan kata lain, semakin tinggi risiko suatu kesempatan investasi 

maka akan semakin tinggi pula tingkat keuntungan (return) yang disyaratkan oleh 

investor (Husnan, 2001). 

Saham sendiri adalah surat berharga yang berarti kepemilikan suatu 

perusahaan. Jika memiliki saham berarti pemegang saham memiliki sebagian 

kepemilikan atas perusahaan. Menurut Koetin (2002,20) “saham adalah kertas 

yang dicetak dengan bagus, yang membuktikan bahwa pemegangnnya turut serta 

atau berpartisipasi dalam modal suatu perusahaan.” Pada perusahaan publik, yaitu 

perusahaan yang mencatatkan sebagian atau seluruh sahamnya di bursa efek untuk 

dimiliki dan diperjualbelikan oleh publik, bagian dari kepemilikan tersebut adalah 

proporsional dengan lembar saham yang dimiliki relatif terhadap lembar saham 

perusahaan yang beredar. Sebagai pemilik ekuitas atau modal sendiri perusahaan, 

pemegang saham berhak atas sebagian dari keuntungan perusahaan yang siap 
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dibagikan kepada pemegang saham berupa dividen. Sebaliknya, sebagai pemilik 

perusahaan pemegang saham bertanggungjawab atas kewajiban perusahaan dalam 

bentuk hutang kepada pihak ketiga. 

 Dari berbagai sektor dan subsektor industri yang dilayani oleh perusahaan 

publik, salah satunya adalah sub sektor foods and beverages (selanjutnya, F&B).  

Perusahaan-perusahaan yang tergolong dalam subsektor F&B bergerak di bidang 

makanan dan minuman. Saham perusahaan publik subsektor F&B di Indonesia 

dianggap menarik untuk diteliti lebih lanjut. Hal ini mengingat makanan dan 

minuman merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu mengingat besarnya 

populasi di Indonesia membuat perusahan F&B diharapkan akan mampu bertahan 

dalam kondisi ekonomi yang kritis dan berkembang dalam kondisi ekonomi yang 

membaik.  

Faktor yang sedang berlangsung yang mungkin mempengaruhi kinerja dan 

aktivitas pasar perusahaan food and beverage di BEI yaitu penurunan harga 

minyak Indonesia dari 2014 ke 2015 , hal ini sangat mempengaruhi keadaan 

ekonomi di Indonesia karena dapat memperlambat perekonomian dan 

mempengaruhi aktivitas pasar saham di perusahaan food and beverage (Biro 

Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN-Setjen DPR RI, 2015 ) Faktor lain 

seperti pemberlakuan MEA ( Masyarakat Ekonomi ASEAN) juga diharapkan 

menjadi salah satu pendorong perusahaan publik subsektor F&B akan lebih 

meningkatkan kinerjanya. Hal ini nampak antara lain dari keyakinan Pemerintah 

Republik Indonesia melalui kementerian perdagangan dan industri   bahwa  para 

pengusaha Indonesia umumnya punya kapasitas untuk go-international. 

Kemenperin RI meyakini bahwa perusahaan Indonesia tak hanya mampu bersaing 

di kawasan ASEAN, tapi juga dunia. Dengan demikian integrasi Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA) atau Asean Economic Community (AEC) pada 2015 tak 

perlu dicemaskan, karena bukan merupakan kerugian, melainkan peluang emas 

yang harus direbut(sumber: www.kemenperin.go.id, 2016) 

Apabila benar bahwa tujuan perusahaan (objective of the firm) adalah laba 

atau memaksimalkan kekayaan pemilik, seperti telah disebutkan sebelum ini, 



  
 

10 

maka para pengusaha di subsektor F&B tentu juga akan berupaya memanfaatkan 

kesempatan-kesempatan tersebut di atas. Kemajuan upaya-upaya perusahaan 

subsektor F&B ini dapat diamati melalui perkembangan laporan keuangan 

tahunan perusahaan seperti laba bersih (net income) atau rasio profitabilitas 

seperti ROE (return on equity) mereka. Selain dari kinerja laba, perkembangan 

perusahaan subsektor F&B terutama yang sahamnya dimiliki publik juga dapat 

dilihat dari aktivitas pasar dalam total aktivitas volume (trading volume activity, 

selanjutnya TVA) sahamnya. Bila benar tujuan investasi adalah sama seperti 

tujuan perusahaan, yaitu menghasilkan laba, maka diperkirakan pasar akan 

beraktivitas lebih tinggi, terukur dalam TVA, pada perusahaan-perusahaan publik 

subsektor F&B yang menghasilkan net incomeyang tinggi. 

Aktivitas pasar diperkirakan menjadi salah satu perhatian investor, karena 

adanya peningkatan volume perdagangan saham di pasar dapat menjadi sinyal 

yang baik bagi para investor. Investor dengan harapan yang tinggi  akan kinerja 

perusahaan di masa datang dan bermaksud mengambil untung akan menjual 

saham. Sebaliknya investor yang ingin berinvestasi pada perusahaan berkinerja 

laba yang baik akan membeli saham. Transaksi di antara kedua investor dengan 

harapan yang berbeda ini akan meningkatkan nilai saham maupun aktivitas pasar 

yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan kekayaan pemegang saham. Hal 

yang sama diharapkan juga berlaku pada perusahaan-perusahaan publik subsektor 

F&B di Bursa Efek Indonesia (selanjutnya, BEI). 

Fenomena pada perusahaan food and beverages ini adalah industry 

makanan dan minuman merupakan industry yang selalu berkembang dan tidak 

pernah mati karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok bagi 

masyarakat. Salah satu indikasi dari prospek bagus yang dimiliki oleh salah satu 

emiten F&B yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu PT. Sekar Bumi Tbk 

yang bergerak di bidang frozen food, makanan olahan, kerupuk. Saat ini PT. 

Sekar Bumi Tbk telah mampu menembus pasar ekspor ke 25 negara di Eropa 

serta telah diakui oleh menteri perindustrian (Menperin) Saleh Husni bahwa 

industry yang bergerak di bidang makanan dan minuman merupakan industry 

yang sangat strategis serta memiliki prospek cerah untuk dikembangkan 
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(http://kemenperin.go.id/artikel/15091/Menperin-Menerima-Kunjungan-Presiden-

Direktur-PT-Sekar-Bumi-Tbk.-). Selain itu berdasarkan data pertumbuhan net 

income, PT. Sekar Bumi Tbk mampu mencatatkan pertumbuhan net income 

sebesar 100% dari tahun 2013 ke 2014 serta memiliki net profit margin terbesar 

yaitu 43%. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa sector industry makan minuman 

memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan. Pertumbuhan ini juga dapat 

dilihat dari rata-rata pertumbuhan emiten F&B yang terdaftar di BEI periode 

2012-2015 yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. 

Gambar 1 
Pertumbuhan Perusahaan Food and Beverages 2012-2015 

 
Pada saat ini di BEI terdapat 15 perusahaan subsektor F&B yang terbagi 

kedalam dua board, yaitu main board dan development board.Main board atau 

papan utama ditujukan untuk perusahaan yang memiliki history yang baik dan 

ukuran yang besar. Sementara development board atau papan pengembangan 

diperuntukan untuk perusahaan yang memang belum dapat memenuhi kriteria di 

main board. Termasuk di dalam development board adalah perusahaan yang 

mempunyai prospektif bagus namun belum menghasilkan keuntungan. 

Development board juga merupakan sarana bagi perusahaan yang sedang dalam 

penyehatan (sumber: www.pusatis.com, 2016). 
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“KINERJA LABA DAN AKTIVITAS PASAR PERUSAHAAN FOOD AND 

BEVERAGE DI MAIN BOARD DAN DEVELOPMENT BOARD YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013 - 2015” 

1.2 Rumusan masalah  

Berangkat dari uraian latar belakang di atas peneliti melakukan studi 

pendahuluan dan mengamati adanya ketidakpastian hubungan antara net income 

dan TVA perusahan-perusahaan subsektor F&B yang ada pada kedua board di 

BEI. Hal ini diharapkan menjadi research gap bagi usulan penelitian ini. Sejauh 

pengetahuan peneliti, beberapa penelitian terdahulu dengan obyek perusahan 

publik subsektor F&B belum ada yang mengangkat isu relasi kinerja laba dan 

kinerja pasar berupa TVA. Obyek dan isu yang diusulkan untuk diteliti, menurut 

peneliti, sangat menarik karena makanan dan minuman sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat yang di Indonesia jumlah masyarakatnya banyak. Selain itu ketahanan 

perusahan F&B selama krisis ekonomi akan membuat perusahaan F&B sangat 

berpeluang dengan adanya peluang-peluang seperti MEA. jadi masalah penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah perusahaan-perusahaan subsektor F&B di BEI menghasilkan 

laba? 

2. Apakah laba perusahaan-perusahaan subsektor F&B di BEI 

menunjukkan pertumbuhan? 

3. Apakah aktivitas pasar saham perusahaan-perusahaan subsektor F&B 

di BEI menunjukkan pertumbuhan? 

4. Apakah laba dan aktivitas pasar saham perusahaan-perusahaan 

subsektor F&B di BEI berkorelasi positif? 

5. Apakah pertumbuhan laba dan pertumbuhan aktivitas pasar saham 

perusahaan-perusahaan subsektor F&B di BEI berkorelasi positif? 

6. Apakah laba perusahaan-perusahaan subsektor F&B di BEI berbeda 

menurut main board dan development board? 

7. Apakah pertumbuhan laba perusahaan-perusahaan subsektor F&B di 

BEI berbeda menurut main board dan development board? 
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8. Apakah pertumbuhan aktivitas pasar saham perusahaan-perusahaan 

subsektor F&B di BEI berbeda menurut main board dan development 

board? 

9. Apakah korelasi antara laba dan aktivitas pasar saham perusahaan-

perusahaan subsektor F&B di BEI berbeda menurut main board dan 

development board? 

10. Apakah korelasi antara pertumbuhan  laba dan pertumbuhan aktivitas 

pasar saham perusahaan-perusahan subsektor F&B di BEI berbeda 

menurut main board dan development board? 

1.3 Tujuan penelitian 

Penelitian yang diusulkan ini diharapkan dapat mencapai tujuannya 

dengan menjawab rumusan masalah di atas. Adapun tujuan penelitian ini 

dinyatakan untuk: 

1. Mengetahui  kinerja laba perusahaan-perusahaan subsektor F&B di 

BEI selama periode pengamatan. 

2. Mengetahui  aktivitas pasar saham perusahaan-perusahaan subsektor 

F&B di BEI selama periode pengamatan. 

3. Mengetahui korelasi antara kinerja pasar dan  aktivitas pasar saham 

perusahaan-perusahaan subsektor F&B di BEI selama periode 

pengamatan.  

4. Mengetahui  perbedaan kinerja laba perusahaan-perusahaan subsektor 

F&B menurut main board dan development board. 

5. Mengetahui perbedaan aktivitas pasar saham perusahaan-perusahaan 

subsektor F&B di BEI selama periode pengamatan. 

6. Mengetahui perbedaan korelasi antara  kinerja laba dan aktivitas pasar 

saham perusahaan-perusahaan subsektor F&B menurut main board 

dan development board. 

1.4 Manfaat penelitian 

1. Bagi emiten 
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Hasil penelitian yang diusulkan ini diharapkan dapat memberi 

informasi bagi para perusahaan subsektor F&B di BEI, baik di main 

board maupun development board. Perusahaan yang 

pengoperasiannya sudah baik agar mempertahankan kinerjanya, baik 

kinerja laba maupun kinerja pasar. 

2. Bagi investor  

Hasil penelitian yang diusulkan ini diharapkan dapat memberi investor 

informasi mengenai kinerja laba dan kinerja pasar perusahaan 

subsektor F&B di BEI pada dua board yang berbeda. Informasi 

mengenai kinerja pasar tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan 

investor agar investasinya  pada saham perusahaan subsektor F&B di 

BEI dapat menguntungkan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas tentang konsep teori yang digunakan dan beberapa 

definisi operational yang digunakan dalam penulisan skripsi serta kerangka 

berpikir. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Metode penelitian berisi: populasi dan sampel, jenis data, teknik pengumpulan 

data, serta metode analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi hasil pengujian perusahaan food and beverage melalui spss dengan 

menggunakan variable kinerja laba , aktivitas pasar , pertumbuhan laba , dan 

pertumbuhan aktivitas pasar. 

BAB V: PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan dan saran yang dapat dirangkumkan dari bab-bab 

sebelumnya. 




