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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

 Menurut data dari U.S Census Bureau, Indonesia merupakan salah satu 

negara yang memiliki kepulauan terbesar yang kaya dengan sumber daya alam 

yang sangat banyak serta juga merupakan negara dengan populasi penduduk 

terbanyak nomor 4 di dunia. Dengan jumlah populasi yang sebesar 255,461,700 

jiwa penduduk di Indonesia (per tanggal 1 July 2016) sesuai dengan data yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), ditambah dengan faktor geografis 

yang strategis, faktor demografis dan sumber daya alam yang sangat mendukung 

sehingga bisa mendorong perekonomian Indonesia untuk terus bertumbuh dan 

berkembang. 

 Menurut data dari BPS perekonomian, Indonesia tumbuh secara 5,18% di 

kuartal kedua (April-Juni) pada tahun 2016 dibanding tahun lalu. Hasil ini lebih 

tinggi dari nilai yang diprediksi yaitu sebesar 5%. Data statistik ini menunjukkan 

bahwa Indonesia memiliki potensi untuk berkembang dengan pesat, hal ini 

menarik perhatian para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Berdasarkan dari 

laporan tahunan Bursa Efek Indonesia (BEI) jumlah kapitalisasi pasar tahun 2012 

sebesar 4,316,687 trilliun rupiah dan tahun 2016 sebesar 5,753,613 trilliun rupiah 

dengan kenaikan 33,29% selama jangka waktu lima tahun artinya BEI semakin 

dihargai oleh investor.  

 Berdasarkan berita pers yang diumumkan oleh Kustodian Sentral Efek 

Indonesia (KSEI) per 29 Juli 2016 komposisi kepemilikan saham di BEI dimiliki 
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oleh investor asing dan domestik dengan perbandingan persentase 64% dengan 

36%. Angka ini menunjukkan bahwa hasil keuntungan dari pasar modal 

kebanyakan masih dirasakan oleh investor asing. 

 Dari semua jenis investasi yang ada, investasi yang memberikan imbal hasil 

yang paling tinggi adalah saham. Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu 

perseroan terbuka (Horngren, Harrison, & Oliver, 2012). Dalam melakukan 

investasi saham, para investor akan mendapatkan keuntungan seperti 

mendapatkan pembagian dividen dan keuntungan modal. Dividen merupakan 

keuntungan yang di bagikan perusahaan kepada investornya sesuai dengan 

keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Sedangkan keuntungan modal 

merupakan selisih antara harga beli dan harga jual saham yang diperoleh investor. 

Keuntungan modal diperoleh investor karena adanya transaksi jual beli yang di 

lakukan oleh investor di pasar sekunder. 

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.04/2016 

menyebutkan laporan keuangan dibutuhkan sebagai instrumen pertimbangan dan 

keterbukaan informasi kepada publik. Fungsi laporan keuangan adalah 

menyediakan informasi keuntungan untuk mengambil keputusan yang tepat 

(Donald E.Kieso, Jerry J.Weygant, 2012). Peneliti menggunakan pendekatan 

analisa fundamental karena analisa fundamental merupakan metode evaluasi 

dengan cara mengukur nilai intrinsik dari sebuah entitas yang diperoleh dari 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Elleuch, 2009). 

 Analisis rasio menyediakan informasi dengan menyimpulkan keunggulan 

dan kelemahan perusahaan dari segi pengembalian atau return, likuiditas, dan 
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prospek perkembangan usaha (Muhammad & Scrimgeour, 2014). Berdasarkan 

fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis fundamental terhadap pengembalian saham pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian  

 Berdasarkan dari latar belakang yang terlampir maka yang menjadi 

permasalahan yang akan diteliti adalah:  

a. Apakah pengembalian pada aset berpengaruh secara siginifikan terhadap

 pengembalian saham? 

b. Apakah pengembalian pada ekuitas berpengaruh secara siginifikan terhadap

 pengembalian saham? 

c. Apakah laba per saham berpengaruh secara siginifikan terhadap

 pengembalian saham? 

d. Apakah margin laba bersih berpengaruh secara siginifikan terhadap

 pengembalian saham? 

e. Apakah pengembalian pada modal yang digunakan berpengaruh secara 

 siginifikan  terhadap pengembalian saham? 

f. Apakah rasio pembagian dividen berpengaruh secara siginifikan terhadap 

 pengembalian saham? 

g. Apakah rasio harga pasar pada pendapatan berpengaruh secara siginifikan 

 terhadap pengembalian saham? 
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h. Apakah rasio harga pasar pada nilai buku berpengaruh secara siginifikan 

 terhadap pengembalian saham? 

i. Apakah rasio utang pada ekuitas berpengaruh secara siginifikan terhadap 

 pengembalian saham? 

j. Apakah tobin’s q berpengaruh secara siginifikan terhadap pengembalian 

 saham? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan permasalahan yang diteliti 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui apakah pengembalian pada aset berpengaruh secara 

signifikan  terhadap pengembalian saham. 

b. Untuk mengetahui apakah pengembalian pada ekuitas berpengaruh secara 

signifikan  terhadap pengembalian saham. 

c. Untuk mengetahui apakah laba per saham berpengaruh secara signifikan 

 terhadap pengembalian saham. 

d. Untuk mengetahui apakah margin laba bersih berpengaruh secara signifikan 

 terhadap pengembalian saham. 

e. Untuk mengetahui apakah pengembalian pada modal yang digunakan 

 berpengaruh secara signifikan terhadap pengembalian saham. 

f. Untuk mengetahui apakah rasio pembagian dividen berpengaruh secara 

 signifikan terhadap pengembalian saham. 
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g. Untuk mengetahui apakah price earning ratio berpengaruh secara signifikan 

 terhadap pengembalian saham. 

h. Untuk mengetahui apakah rasio harga pasar pada nilai buku berpengaruh 

 secara signifikan terhadap pengembalian saham. 

i. Untuk mengetahui apakah rasio utang pada ekuitas berpengaruh secara 

 signifikan terhadap pengembalian saham. 

j. Untuk mengetahui apakah tobin’s q berpengaruh secara signifikan 

 terhadap pengembalian saham. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak 

 manajemen tentang kelebihan dan kekurangan perusahaan dari analisa

 fundamental sehingga dapat melakukan perbaikan manajemen ataupun 

 operasional yang lebih baik. 

b. Bagi Investor 

 Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai pedoman bagi 

 para investor dalam mengambil keputusan investasinya. 

c. Bagi Akademisi 

 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk 

 perkembangan pengetahuan ataupun sebagai referensi untuk penelitian 

 empiris selanjutnya. 
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1.5 Sistematika Pembahasan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dan perumusan masalah 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan atas penyusunan skripsi ini secara keseluruhan. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 Bab ini menjelaskan tentang teori-teori relevan yang berhubungan 

 dengan penelitian yang akan diteliti dan penjelasan tentang penelitian 

 sebelumnya dengan perkembangan model penelitian dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi uraian mengenai rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik pengumpulan 

data serta metode analisis data penelitian yang digunakan. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai uraian dari hasil pengujian data setelah 

tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 Bab ini merupakan bagian penutup yang menjelaskan kesimpulan yang 

diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan dari penelitian, serta 

rekomendasi yang dapat diberikan untuk menunjang penelitian 

selanjutnya. 
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