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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1     Latar Belakang Penelitian 

Pada zaman globalisasi ini, orang-orang mulai melangsungkan kegiatan 

ekonomi menggunakan bermacam-macam cara, salah satunya yaitu, dengan 

melakukan penanaman modal melalui pasar modal. Pasar modal adalah tempat 

berkumpulnya berbagai  kelompok, salah satunya adalah perusahaan yang menjual 

sahamnya. Pada dasarnya di dalam pasar modal penjual dan pembeli akan bertemu 

seperti di pasar tradisional tetapi melalui perantara (Tandelilin, 2009). Dengan adanya 

pasar modal maka para investor dapat menginvestasikan dananya tersebut ke dalam 

perusahaan. Investor dapat melakukan diversifikasi investasi melalui pasar modal, 

yaitu dengan membuat portofolio sesuai dengan tingkat return yang diharapkan dan 

risiko yang mampu ditanggung oleh investor. 

Saat ini tercatat sebanyak 555 perusahaan, terdaftar sebagai emiten (Bursa 

Efek Indonesia, 2017). Investor dapat melakukan beberapa investasi di dalam 

instrumen yang ditawarkan emiten. Tetapi tidak semua instrumen nantinya mampu 

memenuhi harapan para investor, jadi para investor harus memilih instrumen yang 

tepat sehingga nantinya dapat memenuhi harapan. Sebelum melakukan investasi di 

suatu perusahaan, biasanya para investor akan melakukan beberapa pertimbangan 

melalui berbagai aspek di dalam perusahaan. Salah satu aspek penting adalah kinerja 

keuangan perusahaan, dimana jika kinerja keuangan perusahaan baik maka akan 
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membuat keuntungan pada perusahaan, yang nantinya akan meningkatkan return 

untuk para investor. Salah satu faktor yang biasanya mendapatkan perhatian dari para 

investor adalah nilai return pada perusahaan yang ingin di investasi. Jika return yang 

dibagikan perusahaan tinggi maka menandakan bahwa perusahaan tersebut berada 

dalam performa kinerja yang bagus, hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan 

para investor untuk menanamkan modal kepada perusahaan dan juga akan menarik 

para investor lain untuk melakukan investasi pada perusahaan.  

Pada pasar modal, pasar saham merupakan salah satu pasar yang paling 

disukai para investor. Pasar saham merupakan tempat jual beli saham perusahaan. 

Return saham adalah hasil yang didapatkan dari investasi saham, hasil yang 

didapatkan bisa untung dan juga bisa rugi. Return bisa berupa capital gain atau 

capital loss dan bisa berupa dividen. Capital gain adalah profit yang didapatkan dari 

selisih harga beli dan jual saham, sedangkan capital loss adalah kerugian yang 

didapatkan dari selisih harga beli dan jual saham. Sementara dividen merupakan 

pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham tergantung banyak saham yang 

dimiliki. 

Investasi di pasar modal juga memiliki risiko, semakin banyak investasi yang 

dilakukan maka akan semakin besar risiko yang akan dimiliki. Kebanyakan investor 

lebih akan investasi pada tingkat risiko yang lebih rendah, tetapi ada juga investor 

yang lebih menyukai tantangan dengan memilih risiko yang lebih tinggi dengan 

keuntungan yang lebih besar. Sebelum melakukan investasi, investor akan melakukan 

analisis sendiri terhadap perusahaan yang akan di investasi atau bisa melakukan 
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analisis melalui dealer, broker dan juga manajer investasi, dengan harapan 

mendapatkan return yang diharapkan dari perusahaan yang akan di investasi. 

Investor dalam berinvestasi pada suatu investasi saham pastinya berharap 

untuk menerima return saham yang tinggi, oleh sebab itu investor memerlukan 

bermacam-macam informasi untuk dapat mengetahui kinerja perusahaan yang akan 

diinvestasikan. Secara umum informasi yang dibutuhkan oleh investor terdiri dari 

informasi analisis fundamental, informasi analisis teknikal dan juga informasi analisis 

rasio. 

Analisis fundamental adalah informasi yang fokus kepada analisis-analisis 

untuk mengetahui kondisi fundamental perusahaan. Analisis fundamental merupakan 

perbandingan antara nilai intrinsik suatu saham dengan harga pasar, agar mengetahui 

apakah harga saham itu sudah menggambarkan nilai intrinsiknya. Ide pokok analisis 

fundamental adalah untuk mengetahui apakah harga saham dipengaruhi oleh kinerja 

perusahaan dan apakah kinerja perusahaan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi secara 

makro (Halim, 2009). Analisis teknikal merupakan analisis harga saham bersumber 

pada informasi yang menggambarkan kondisi perdagangan saham, kondisi pasar, 

transaksi yang telah terjadi di pasar saham, dan fluktuasi kurs. Analisis teknikal 

menjelaskan bahwa perubahan pada harga saham terjadi berdasarkan pola harga 

saham itu sendiri, sehingga akan cenderung untuk terulang kembali.  

Analisis rasio adalah analisis yang bermanfaat untuk menganalisa laporan 

keuangan perusahaan, sehingga dapat mengetahui performa kinerja perusahaan. 

Analisis rasio mempersiapkan indikator yang mampu mengukur tingkat likuiditas, 
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pendapatan, pemanfaatan aset, kewajiban perusahaan dan juga tingkat profitabilitas. 

Current ratio, debt to equity ratio, return on assets, net profit margin, price earnings 

ratio, return on equity, dan earnings per share merupakan rasio yang digunakan 

dalam penelitian ini. Rasio ini sangat penting buat investor untuk melakukan analisis 

perusahaan, karena dapat memperkirakan nilai suatu saham. 

Current ratio merupakan jenis dari rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah 

rasio yang mengukur tingkat kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Tetapi, nilai current ratio yang tinggi belum tentu 

menjamin akan dapat dibayarnya utang perusahaan yang sudah jatuh tempo, karena 

distribusi dari aktiva lancar yang tidak menguntungkan, misalnya adanya saldo 

piutang yang besar yang mungkin sulit untuk ditagih. Debt to Equity Ratio 

merupakan kelompok rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan rasio untuk 

mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya. Debt to 

equity ratio didapatkan dari perbandingan antara total utang dengan total ekuitas. 

Return on assets merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan persentase 

keuntungan yang diperoleh perusahaan terhadap total asetnya. Return on assets dapat 

memberikan gambaran kepada investor mengenai seberapa efisien manajemen 

perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Net profit 

margin merupakan kelompok dari rasio profitabilitas. Rasio ini mengukur laba bersih 

setelah pajak terhadap pendapatan. Semakin tinggi net profit margin semakin baik 

operasi suatu perusahaan. Price earnings ratio adalah alat utama penghitungan harga 

saham suatu perusahaan dibandingkan dengan pendatapan per saham. Price earnings 
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ratio dapat mengindikasikan berapa besar investor bersedia membayar setiap rupiah 

atas pendapatan perusahaan tersebut. 

Return on equity adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri. Return on 

equity termasuk dalam rasio profitabilitas. Return on equity bergantung pada besar 

kecilnya perusahaan, misalnya perusahaan kecil tentu memiliki modal yang relatif 

kecil, sehingga return on equity yang dihasilkan kecil, sedangkan pada perusahaan 

besar tentu memiliki modal yang relatif besar, sehingga return on equity yang 

dihasilkan  besar. Earnings per share adalah rasio yang menunjukkan berapa besar 

kemampuan perlembar saham dalam menghasilkan laba. Earnings per share 

termasuk dalam rasio profitabilitas. Pada umumnya earnings per share merupakan 

alat ukur yang paling sering digunakan dalam mengukur performa perusahaan. 

Kinerja industri manufaktur di Indonesia sepanjang 2015 menurun. Ini 

ditunjukkan dengan indeks manajer pembelian (Purchasing Manager Index/PMI) 

yang selalu dibawah 50. PMI naik ke level 47,8 pada Desember 2015, dibanding 

bulan sebelumnya 46,9. Namun meski naik, PMI masih dibawah 50, yang 

menandakan sektor manufaktur megalami kontraksi. PMI diatas 50 menunjukkan 

manufaktur tengah ekspansif, sedangkan dibawah 50 menandakkan manufaktur 

tengah mengalami kontraksi. Kinerja manufaktur Indonesia turun selama 15 bulan 

beruntun, dikarenakan turunnya produksi dan order. Rata-rata PMI kuartal IV yang 

mencapai 47,5 lebih rendah disbanding kuartal III sebesar 47,7 (Nikkel & Markit, 

2015). Dengan demikian, jika kinerja industri manufaktur menurun terus menerus, 
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maka tingkat return saham yang akan diperoleh investor akan mengalami penurunan 

(Kurniawan, 2016). 

Indikasi penurunan return saham disebabkan karena harga saham yang 

menurun. Jika harga saham disuatu perusahaan menurun, maka memberitahukan 

bahwa perusahaan itu mengalami kerugian. Jadi, jika harga saham suatu perusahaan 

turun, maka diperkirakan return saham akan mengalami penurunan. Jika suatu 

perusahaan mempunyai harga saham yang tinggi, maka perusahaan tersebut 

mempunyai tingkat return yang besar, sebaliknya, jika perusahaan mempunyai harga 

saham yang rendah, maka return yang akan dihasilkan kecil. Dengan demikian 

membuat penulis ingin meniliti lebih lanjut dengan menggunakan  analisis rasio 

keuangan. 

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk  melakukan penelitian 

yang berjudul “Analisis Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Profitabilitas, Rasio 

Utang, dan Rasio Pasar terhadap Return Saham pada Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

  

1.2 Permasalahan Penelitian 

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Apakah Current Ratio memiliki pengaruh terhadap Return Saham pada    

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 
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2. Apakah Debt to Equity Ratio memiliki pengaruh terhadap Return Saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah Return on Assets memiliki pengaruh terhadap Return Saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?  

4. Apakah Net Profit Margin memiliki pengaruh terhadap Return Saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

5. Apakah Price Earnings Ratio memiliki pengaruh terhadap Return Saham 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?  

6. Apakah Return on Equity memiliki pengaruh terhadap Return Saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?  

7. Apakah Earnings per Share memiliki pengaruh terhadap Return Saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan permasalahan-permasalahan dioatas, tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah Current Ratio memiliki pengaruh terhadap return 

saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk mengetahui apakah Debt to Equity Ratio memiliki pengaruh terhadap 

return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 
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3. Untuk mengetahui apakah Return on Assets memiliki pengaruh terhadap 

return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

4. Untuk mengetahui apakah Net Profit Margin memiliki pengaruh terhadap  

return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

5. Untuk mengetahui apakah Price Earnings Ratio memiliki pengaruh terhadap 

return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.  

6. Untuk mengetahui apakah Return on Equity memiliki pengaruh terhadap 

return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

7. Untuk mengetahui apakah Earnings per Share memiliki pengaruh terhadap 

return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai 

berikut : 

1. Bagi akademisi, sebagai informasi dan juga referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 
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2. Bagi investor atau calon investor, sebagai informasi dan bahan pertimbangan 

dalam melakukan kegiatan investasi di pasar modal. 

3. Bagi perusahaan, sebagai informasi yang dapat digunakan untuk menjadi 

bahan untuk mengambil keputusan bagi perusahaan dan sebagai alat analisis 

kinerja perusahaan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Dalam penulisan ini, sistematika penulisan adalah sebagai berikut : 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Bab satu terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan penelitian, 

tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

BAB II:  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab kedua berisi tentang landasan teori dan bahasan hasil-hasil 

penelitian sebelumnya yang sejenis. Dalam bab ini juga dikemukakan 

kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III:  METODE PENELITIAN 

Bab ketiga berisi gambaran bagaimana penelitian akan dilaksanakan. 

Dalam bab ini juga akan dijelaskan variabel penelitian dan definisi 

operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, dan metode analisis yang akan digunakan. 
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BAB IV:  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab keempat berisi hasil analisis data yang dikumpulkan yang terdiri 

dari statistik deskriptif, hasil uji outlier, hasil uji chow, hasil uji 

hausman, hasil uji t, hasil uji F, uji hipotesis dan interpelasi hasil 

penelitian. 

BAB V:  KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMONDASI 

Bab kelima memuat kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan 

dalam penelitian dan saran untuk penelitian berikutnya. 
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