
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Saham adalah surat berharga yang merupakan instrumen bukti 

kepemilikan atau penyertaan individu atau institusi dalam sebuah perusahaan. 

Sebuah perusahaan dapat memperoleh modal usaha dengan menjual saham. Setiap 

perusahaan pasti akan menerbitkan saham pada saat membutuhkan dana. Setiap 

investor yang melakukan investasi pada saham, umumnya akan mengharapkan 

keuntungan seperti pembagian dividen dan meningkatnya harga saham itu sendiri 

(Gitman & Zutter, 2012).  

Investor melakukan investasi untuk mengharapkan keuntungan diwaktu 

yang akan datang, akan tetapi keuntungan tersebut akan sulit diprediksi dengan 

pasti dikarenakan setiap investasi memiliki risiko (Cooper & Schindler, 2011). 

Keuntungan atau pengembalian saham yang ditanamkan oleh investor dapat 

bertolak belakang dengan yang diperkirakan pada awal sebelum investasi. Risiko 

dapat berasal dari ketidakmampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya 

Ada beberapa hal yang dapat memengaruhi pengembalian saham, salah 

satunya adalah leverage. Leverage merupakan dana pinjaman yang digunakan 

untuk melakukan investasi dan mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut 

(Dennis, 2006). Pinjaman tersebut dapat juga disebut sebagai tambahan modal 

pada perusahaan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Akan tetapi, setiap 
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pinjaman akan menimbulkan sebuah kewajiban kepada perusahaan yang harus 

dipenuhi, sehingga leverage juga dapat dikatakan sebagai salah satu risiko yang 

perlu dipertimbangkan. 

Dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkan di masa sekarang dan 

mendatang, investasi merupakan salah satu langkah yang perlu diambil dan tidak 

asing lagi bagi masyarakat umum. Masyarakat umum yang kurang mengerti 

mengenai saham tetap dapat melakukan investasi melalui jasa broker. Broker 

merupakan perantara dari pembeli dan penjual saham di dunia pasar modal. Pasar 

modal itu sendiri merupakan hubungan keuangan yang diciptakan oleh sejumlah 

institusi dengan peraturan yang memungkinkan penjual dan pembeli membuat 

suatu transaksi (Gitman et al., 2012). Sama halnya dengan pasar pada umumnya 

dimana pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi dengan risiko 

untung dan rugi. Dalam pasar modal terdapat berbagai jenis produk yang 

ditawarkan, salah satu diantaranya adalah saham. Menurut Tandelilin dan 

Eduardus (2010), pada hakikatnya pasar modal memiliki dua fungsi, yaitu: 

a. Lembaga perantara yang menunjukkan peran penting dalam menunjang 

perekonomian karena pasar modal dapat menghubungkan pihak yang 

membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana. 

b. Mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien, karena dengan adanya 

pasar modal maka pihak yang kelebihan dana investor dapat memilih 

alternatif investasi yang memberikan return yang optimal.  
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Tujuan orang melakukan investasi menurut Tandelilin et al. (2010): 

a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang, 

seseorang yang bijaksana berpikir bagaimana meningkatkan taraf 

hidupnya dari waktu atau setidaknya berusaha bagaimana 

mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak 

berkurang di masa yang akan datang 

b. Untuk mengurangi tekanan inflasi. Dalam melakukan investasi dalam 

pemilikan perusahaan atau obyek lain, seseorang dapat menghindari diri 

dari resiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya 

pengaruh inflasi. 

c. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak 

melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di 

masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat 

yang melakukan investasi pada bidang – bidang usaha tertentu 

Berdasarkan pernyataan dan penelitian diatas, disadarkan bahwa 

pentingnya kebutuhan investasi pada masyarakat Indonesia. Untuk mewaspadai 

kerugian yang akan terjadi, ada perlunya untuk menganalisa tinggi rendahnya 

resiko yang harus dihadapi dalam mengambil keputusan untuk melakukan 

investasi. Maka dari itu investor membutuhkan informasi mengenai kondisi dan 

kinerja perusahaan yang akan diinvestasikan. Analisa laporan keuangan sangat 

dibutuhkan untuk memahami dan menilai informasi dan kelancaran keuangan di 

perusahaan. Analisa laporan keuangan yang dilakukan merupakan alternatif untuk 

menguji apakah perusahaan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi investor 
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atas modal yang ditanamkan. Apabila harga saham meningkat dari waktu ke 

waktu, hal ini menandakan bahwa nilai perusahaan juga terus meningkat dan 

tumbuh. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntasi yang 

meliputi dua laporan utama yakni neraca dan laporan laba rugi. Laporan keuangan 

disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan 

kepada pihak – pihak yang  berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam 

mengambil keputusan (Sutrisno, 2012). 

Perusahaan yang Go Public akan lebih mudah untuk memaksimalkan 

nilai perusahaan dan mengukur nilai perusahaan dibandingkan perusahaan yang 

tidak Go Public. Analisa rasio keuangan dapat dilakukan dengan melihat data 

historis keuangan perusahaan yang bertujuan untuk memberi suatu indikasi 

kinerja pada perusahaan di masa yang akan datang. Dengan melakukan analisa 

rasio keuangan dapat diketahui kelebihan dan kekurangan suatu perusahaan. 

Sebelum melakukan investasi di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, investor harus meninjau dan mengetahui pasti kinerja perusahaan, 

kelancaran keuangan perusahaan serta kemampuan perusahaan dalam 

mengembalikan dana investasi. Investor harus pandai dalam memanfaatkan semua 

informasi dan laporan yang didapatkan untuk mengambil keputusan akhir untuk 

melakukan investasi.  

Berdasarkan uraian-uraian dan informasi yang di dapat mengenai 

pentingnya investasi dan meneliti beberapa faktor yang berpengaruh terhadap 

tingkat pengembalian dalam saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI), maka penulis memutuskan untuk memakai judul ”ANALISIS 
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FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGEMBALIAN SAHAM 

PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA.” 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

a. Apakah profitability berpengaruh terhadap stock return? 

b. Apakah debt berpengaruh terhadap stock return? 

c. Apakah free cash flow berpengaruh terhadap stock return? 

d. Apakah profit stability berpengaruh terhadap stock return? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui apakah profitability berpengaruh terhadap stock 

return. 

b. Untuk mengetahui apakah debt berpengaruh terhadap stock return 

c. Untuk mengetahui apakah free cash flow berpengaruh terhadap stock 

return. 

d. Untuk mengetahui apakah profit stability berpengaruh terhadap stock 

return. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Berikut diuraikan beberapa manfaat dari penelitian yang dilakukan, 

antara lain: 
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a. Bagi penulis dan investor, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui 

adanya berbagai hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum 

melakukan investasi saham. 

b. Bagi perusahaan, penelitian dapat bermanfaat untuk memberikan 

informasi kepada perusahaan untuk meningkatkan hal – hal tertentu 

dalam sebuah perusahaan agar dapat menarik perhatian para investor. 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Bagian sistematika pembahasan memberi gambaran secara garis besar 

mengenai bagian isi dari skripsi yang disusun. Bagian isi dari skripsi terbagi 

menjadi 5 bab yang saling berhubungan dan saling melengkapi. Berikut adalah 

perincian sistematika pembahasan: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

 Bab pendahuluan menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang 

penelitian, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan.  

BAB II :  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 Bab kerangka teoretis dan perumusan hipotesis menjelaskan model-

model penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, 

landasan teoritis, model penelitian, dan perumusan hipotesis. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

 Bab metode penelitian mendeskripsikan uraian tentang rancangan 

penelitian, obyek penelitian, definisi variabel operasional, teknik 

pengumpulan data, dan metode analisis data. 
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BAB IV :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini akan menguraikan hasil dari pengujian data berdasarkan 

variabel-variabel yang diuji beserta pembahasan dari hasil analisis 

yang dilakukan. 

BAB V :  KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 Bab ini merupakan bab penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan 

dari hasil analisis dan pembahasan, keterbatasan-keterbatasan yang ada 

dalam penelitian ini, dan saran-saran yang diberikan untuk 

kemanfaatan di masa yang akan datang. 
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