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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi perhatian bagi 

investor untuk menanamkan modal untuk di investasikan dalam berbagai bentuk 

sekuritas. Sehingga tidak salah lagi perusahaan berbagai aspek dan jenis menjadi 

bagian dalam pasar bursa. Perusahaan sangat membutuhkan tambahan modal 

untuk mendorong kinerja operasional perusahaan. Salah satu cara bagi perusahaan 

untuk mendapatkan tambahan modal adalah dengan menawarkan kepemilikan 

perusahaan tersebut kepada masyarakat/public.  

Pasar modal merupakan tempat bagi perusahaan untuk mengumpulkan 

modal dengan cara menawarkan sahamnya kepada masyarakat/publik. Pasar 

modal adalah instrumen keuangan jangka panjang yang berfungsi sebagai 

penghubung antara perusahaan dengan para investor ataupun dengan institusi 

pemerintah dalam memperjual-belikan surat-surat berharga seperti obligasi dan 

saham.  

Bagi para investor, pasar modal merupakan salah satu alternatif guna 

mendapatkan keuntungan yang optimal dari investasinya, sedangkan untuk 

perusahaan pasar modal merupakan salah satu alternatif mendapatkan tambahan 

modal bagi perusahaannya tanpa harus menunggu tersedianya dana dari hasil 

operasi perusahaan. Sekuritas yang sering dipilih oleh para investor adalah saham. 

Saham merupakan salah satu surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal 

yang bersifat kepemilikan atau tanda penyertaan modal seseorang atau badan 

usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas (Hermuningsih, 2012). 
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 Tujuan utama dari setiap investasi baik jangka pendek maupun jangka 

panjang adalah untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan dari investasi saham 

yang dapat diterima adalah return saham baik langsung maupun tidak langsung. 

Berikut ini adalah grafik pergerakan indeks harga saham selama delapan tahun 

terakhir: 

Gambar 1.1 
Grafik Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan Periode 2009-2016 

 
 

 
Sumber: www.bps.go.id 

 

Pada Gambar 1.1 di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan Indeks 

Harga Saham Gabungan periode 2009 sampai 2016 mengalami pergerakan 

fluktuatif. Fungsi Indeks Harga Saham Gabungan salah satunya adalah sebagai 

pengukur tingkat keuntungan. Perubahan naik-turun harga saham dapat 

disebabkan berbagai faktor, salah satunya dapat dipengaruhi oleh faktor internal 

seperti kinerja perusahaan. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

Novianti Tri Wulandari, Analisis Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Return Saham pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. UIB Repository©2018



3 
 

Universitas Internasional Batam 

Bagi investor ada dua hal yang sering menjadi perhatian dalam 

menentukan investasinya adalah hasil dan risiko. Return saham berbanding positif 

dengan risiko, artinya semakin tinggi risiko semakin besar hasil yang diperoleh. 

Untuk dapat memiminalkan resiko tersebut, investor harus mempertimbangkan 

saham yang tepat terlebih dahulu sebelum melakukan investasi. Berikut ini terlihat 

grafik rata-rata return saham perusahaan manufaktur periode 2011-2016: 

Gambar 1.2 
Rata-rata Return Saham Perusahaan Manufaktur periode 2011-2015 

 

 
Sumber: Data Sekunder yang diolah (2018). 
 
 

Pada Gambar 1.2  di atas menunjukkan rata-rata return saham perusahaan 

manufaktur pada tahun 2011 mencapai 16,04 persen, tahun 2012 return saham 

mencapai 22,26 persen, tahun 2013 dan 2014 return saham mengalami penurun 

mencapai 7,35 persen dan 6,14 persen, sedangkan tahun 2015 return saham 

menurun hingga mencapai -12,46 persen. 

‐15.00%

‐10.00%

‐5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

2011 2012 2013 2014 2015

Rata‐rata 16.04% 22.26% 7.35% 6.14% ‐12.46%

Rata-rata Return Saham pada Perusahaan Manufaktur di BEI

Novianti Tri Wulandari, Analisis Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Return Saham pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. UIB Repository©2018



4 
 

Universitas Internasional Batam 

Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan oleh seorang investor dalam 

memilih saham adalah kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan 

perusahaan dapat dinilai melalui laporan keuangan yang disajikan secara teratur 

setiap periode. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi 

keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 

2014). Untuk memprediksi return saham salah satunya dapat dilakukan dengan 

menganalisis laporan keuangan melalui rasio keuangan. 

Kinerja rasio keuangan dalam hal ini yang disebut faktor fundamental 

yang merupakan studi untuk memahami sifat dasar dan karakteristik operasional 

perusahaan yang sudah menerbitkan saham. Analisis rasio keuangan merupakan 

suatu alat untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan. Menurut Munawir 

(2010), analisis rasio keuangan adalah beriorientasi dengan masa depan yang 

artinya bahwa dengan analisa rasio keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk 

meramalkan keadaaan keuangan serta hasil usaha dimasa mendatang.  

Kinerja keuangan perusahaan sangat berpengaruh terhadap saham yang 

telah diterbitkan perusahaan bagi investor. Perusahaan yang memiliki kinerja 

cukup baik akan lebih diminati oleh para investor, karena kinerja perusahaan 

mempengaruhi harga saham di pasar. Investor akan membeli saham sesuai kinerja 

perusahaan saat ini dan prospeknya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, 

kinerja perusahaan yang meningkat akan berpengaruh pada meningkatnya harga 

saham dan diharapkan return saham yang dapat diterima investor meningkat. 

Analisis fundamental yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi analisis 

rasio profitabilitas yang diwakili net profit margin, rasio likuiditas yang diwakili 

oleh current ratio, rasio aktivitas yang diwakili total asset turnover, rasio 
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solvabilitas yang diwakili debt to equity ratio, dan rasio pasar diwakili oleh 

earnings per share. 

Objek penelititan ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia, diplihnya objek ini karena perusahaan manufaktur yang go 

public sudah menandakan kategori perusahaan manufaktur yang sehat. Untuk 

melakukan go public perusahaan manufaktur harus memenuhi syarat yang 

disepakati dan ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan Bursa Efek Indonesia. 

Selain itu, dipilihnya perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian karena 

perusahaan manufaktur merupakan kategori peruahaan terbanyak yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 144 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penilitian ini berupaya 

menjelaskan Analisis Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Return Saham pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

1.2 Pertanyaan Penelitian 

Adapun masalah – masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah net profit margin berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?  

2. Apakah current ratio berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah total assets turnover berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 
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4. Apakah debt to equity ratio berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

5. Apakah earnings per share berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan permasalahan yang 

dikemukakan penulis di atas adalah untuk meneliti pengaruh rasio keuangan 

terhadap return saham sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh net profit margin terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh current ratio terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Untuk mengetahui pengaruh total assets turnover terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

4. Untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

5. Untuk mengetahui pengaruh earnings per share terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari basil penelitian ini ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

masukan bagi perusahaan dalam membuat kebijakan yang berhubungan 

dengan prospek masa depan dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang. 

2. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

di dalam pengambilan keputusan investasi. 

3. Bagi Universitas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan khasanah 

perpustakaan, bahan referensi, dan bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut. 

 

1.4 Sistematika Penelitian 

Untuk mempermudah pembahasan selanjutnya, maka sistematika 

pembahasan akan dibagi sebagai berikut: 

BAB I       PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian yang 

dilakukan, serta sistematika penelitian. 
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BAB II     KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai model penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, serta hipotesis yang akan diuji dalam penelitian 

ini. 

BAB III   METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai variabel-variabel penelitian dan 

definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, dan 

metode analisis yang digunakan. 

BAB IV      ANALISA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini meliputi analisis data yang digunakan dan pembahasan hasil 

dari pengujian data yang telah dilakukan. 

BAB V      KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab terakhir berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang berkaitan dengan 

kesimpulan yang diperoleh. 
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