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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Return saham merupakan sebuah pemgembalian dari investasi yang dinilai 

oleh investor. Tujuan utama melakukan investasi yaitu untuk mendapatkan capital 

gain. Capital gain diterima investor selalu mengalami fluktuasi dari periode ke 

periode, sehingga investor harus mendalami perkembangan perusahaan-perusahaan 

go public. Usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut salah satunya adalah 

membutuhkan informasi berupa rasio-rasio keuangan agar dapat memprediksi atau 

mempertimbangkan untuk berinvestasi pada perusahaan-perusahaan tertentu agar 

dapat mendapatkan return yang diharapkan. 

Menurut Jogiyanto (2010), stock return adalah pengembalian dari hasil 

melakukan penanaman modal, melakukan investasi umumnya bertujuan untuk 

menghasilkan return sebagai imbalan atas uang yang telah ditanamkan serta 

kesiapannya menanggung resiko-resiko dalam investasi tersebut. Pertimbangan 

investor dalam melakukan investasi pada umumnya adalah kinerja keuangan 

daripada sebuah perusahaan. Return saham mengindikasikan naik turunnya harga 

saham perusahaan dalam rentang waktu tertentu menentukan untung maupun rugi 

sebuah investasi dalam periode tersebut. Stock return juga merupakan unsur yang 

memikat investor dalam menanamkan saham karena stock return yang tinggi 

mengindikasikan bahwa sebuah perusahaan memiliki kinerja yang bagus. Hasil 

daripada kinerja perusahaan yang bagus cenderung menghasilkan efek positif pada 

investasi yang dilakukan investor pada perusahaan tersebut sehingga diperlukan 

analisa terhadap return saham dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Jimmy Lie, Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Return Saham pada Perusahaan-Perusahaan Sub-Sektor 
Otomotif di Bursa Efek Indonesia, 2019 
UIB Repository © 2019



2 
 

Universitas Internasional Batam 

Rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam melakukan analisa oleh 

investor maupun analis pada umumnya adalah berupa ROA, ROE, TAT, PER, dan 

juga DER. Fluktuasi dari rasio-rasio keuangan tersebut dapat dilihat melalui annual 

report yang diterbitkan perusahaan go public dengan tujuan agar investor 

mendapatkan informasi berupa kinerja perusahaan dari segi finansial yang menjadi 

bahan pertimbangan investor untuk menilai performa sebuah perusahaan sebelum 

menginvestasikan dananya. 

Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan bertujuan agar publik 

dapat mengikuti aktivitas dan perkembangan dari pada suatu perusahaan secara 

periodik untuk pertimbangan berinvestasi. Laporan keuangan juga menjadi alat 

bagi investor yang telah melakukan investasi untuk menjadi bahan evaluasi untuk 

menentukan langkah selanjutnya dalam investasinya. Selain itu, laporan keuangan 

juga menjadi bentuk pertanggung jawaban sebuah perusahaan terhadap investor-

investornya dalam halnya kinerja perusahaan dan juga kredibilitas sebuah 

perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan dari pada calon-calon investor. 

Dari tahun 2011, ekspor otomotif terkhususnya mobil terus bertambah, 

angka yang sama juga terjadi pada volume produksi dalam negerinya. Globalisasi 

dan kemajuan teknologi, terutama bidang otomotif dalam negeri yang bertumbuh 

pesat, baik dalam bidang ekspor maupun penjualan yang angkanya terus bertambah. 

Perusahaan-perusahaan produsen mobil kembali membuka pabrik-pabrik 

manufaktur otomotif dalam rangka meningkatkan kapasitas produksinya. 
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Gambar 1.1 Angka Ekspor Mobil Indonesia dari Tahun 2011 sampai 2018, sumber: 

Gaikindo (2019). 

 Menurut data Gaikindo (www.gaikindo.or.id), dari tahun 2011 hingga tahun 

2016, angka ekspor mobil Indonesia terus naik hingga dua kali lipat dari 191,641 

unit ke 397,023, walaupun sempat menurun ke angka 316,538 pada tahun 2017, 

grafik menunjukkan ada naiknya kembali angka ekspor tersebut ke 346,581 pada 

tahun 2018. 

Walaupun memiliki ekonomi terkuat di Asia Tenggara, Indonesia masih 

kalah dengan Thailand dalam halnya industri otomotif. Melihat prospek yang besar 

dalam sub-sektor ini, pemerintah ingin mendorong industri otomotif agar dapat 

bersaing dengan negara luar dengan menerbitkan kebijakan seperti LCGC dimana 

mobil-mobil dikategorikan sebagai mobil dengan harga yang terjangkau dan juga 

dengan emisi yang ramah lingkungan. 

Penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai halnya low cost green 

car yang diperuntukkan memajukan industri mobil, banyak produsen mobil 

kemudian melakukan penyesuaian produk terhadap peraturan tersebut sehingga 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CKD 83,709 100,074 105,380 108,580 108,770 202,626 85,369 82,028

CBU 107,932 173,371 170,958 202,273 207,691 194,397 231,169 264,553

Total 191,641 273,445 276,338 310,853 316,461 397,023 316,538 346,581
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harga mobil semakin terjangkau ditambah dengan aturan low emission carbon yang 

mendorong penjualan mobil semakin tinggi. 

 

Gambar 1.2 Angka Penjualan Mobil Indonesia dari Tahun 2011 sampai 2018, 

sumber: Gaikindo (2019). 

Angka penjualan mobil di Indonesia dari tahun 2011 mengalami 

pertumbuhan yang pesat, walaupun akhirnya angka tersebut menjadi relatif stabil 

dari tahun 2012 hingga 2018, Di samping itu, angka return saham perusahaan-

perusahaan sub-sektor otomotif tidak stabil pada tahun 2013 hingga 2017 seperti 

pada Tabel 1.1. Terlepas dari fenomena tersebut, tetap banyak investor tertarik 

melakukan investasi karena prospek yang ada pada sub-sektor tersebut.  

Penjualan, produksi, dan ekspor yang terus bertumbuh di bidang industri 

otomotif menbuatnya menjadi salah satu sektor yang menyokong pertumbuhan 

ekonomi. Oleh karena itu, sub-sektor otomotif ini mendapat perhatian masyarakat 

dalam halnya melakukan investasi. Upaya mendapatkan return yang memuaskan 

dari investasi ini dapat dimulai dari menganalisa beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhinya, diantaranya adalah rasio-rasio keuangan ROA, ROE, TAT, 

PER, dan DER untuk mengetahui potensi dari sebuah investasi. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total 894,164 1,116,2 1,229,8 1,208,0 1,013,5 1,062,6 1,077,3 1,151,2

Commercial Vehicle 292,182 335,445 349,779 328,564 276,721 200,729 234,891 276,631

Passenger Cars 601,982 780,785 880,032 879,464 736,797 861,965 842,474 874,653
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Tabel 1.1 

Return Saham Perusahaan Otomotif dan Komponennya Tahun 2013-2017 

Kode 2013 2014 2015 2016 2017 
ASII -0.105 0.092 -0.192 0.379 0.003 

AUTO -0.014 0.151 -0.619 0.281 0.005 
GJTL -0.245 -0.152 -0.628 1.019 -0.364 

GDYR 0.545 -0.158 -0.830 -0.295 -0.115 
BRAM -0.250 1.222 -0.064 0.426 0.105 
IMAS -0.075 -0.184 -0.409 -0.446 -0.359 
INDS -0.363 -0.402 -0.781 1.314 0.556 
LPIN -0.346 0.240 -0.133 0.005 -0.758 

MASA -0.133 0.077 -0.164 -0.231 0.037 
NIPS -0.921 0.498 -0.127 -0.167 0.412 
PRAS -0.275 0.103 -0.387 0.360 0.294 
SMSM 0.366 0.377 0.002 -0.794 0.281 

Rata-rata -0.151 0.155 -0.361 0.154 0.008 
Sumber: Data sekunder diolah (2019) 

1.2. Perumusan Masalah 

Menurut Kieso (2008), tujuan investor dalam berinvestasi adalah untuk 

menghasilkan capital gain, maka investor akan membutuhkan beraneka informasi 

dan riset yang dapat dimanfaatkan saat memilih perusahaan yang akan 

diinvestasikan. Return yang diterima oleh investor dapat mengalami gejolak dari 

periode ke periode. Ada saham yang terus memberikan capital gain namun terus 

mengalami penurunan, sebaliknya ada juga yang memberikan capital loss namun 

dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan. 

Penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan tetap memiliki 

hasil yang bervariasi antar satu dengan lainnya, variabel-variabel yang digunakan 

di antaranya adalah ROA, ROE, TAT, PER, dan DER sebagai variabel 

independennya. Dengan munculnya senjang penelitian antar penelitian tersebut, 
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penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan lebih lanjut efek dari pada variabel 

independen di atas pada return saham. 

Dari penjelasan tersebut, pertanyaan penelitian dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Apa pengaruh ROA pada return saham perusahaan?  

2. Apa pengaruh ROE pada return saham perusahaan?  

3. Apa pengaruh TAT pada return saham perusahaan?  

4. Apa pengaruh PER pada return saham perusahaan?  

5. Apa pengaruh DER pada return saham perusahaan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini dilakukan 

untuk: 

1. Mengetahui pengaruh ROA pada return saham.  

2. Mengetahui pengaruh ROE pada return saham.  

3. Mengetahui pengaruh TAT pada return saham.  

4. Mengetahui pengaruh PER pada return saham.  

5. Mengetahui pengaruh DER pada return saham. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini juga bermaksud untuk bermanfaat bagi perusahaan, investor, 

penulis, pembaca dan peneliti lainnya sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan-perusahaan bisa digunakan sebagai referensi saat 

memutuskan kebijakan yang memiliki hubungan dengan performa 

keuangan maupun menarik minat investor. 
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2. Bagi investor, dapat digunakan sebagai metode untuk menganalisa saat 

ingin melakukan investasi yang diharapkan dapat menghasilkan capital 

gain. Dengan menganalisa variabel-variabel yang 

mempengaruhi return saham, investor dapat memprediksi return saham 

serta mengevaluasi performa keuangan suatu perusahaan dengan lebih 

efektif. 

3. Bagi penulis, diharapkan untuk mendapat ilmu dan keterampilan untuk 

menganalisis pasar modal, terlebihnya dalam halnya rasio keuangan dan 

return saham. 

4. Bagi peneliti lain maupun pembaca, dapat menjadi bahan acuan, terlebih 

dalam penelitian return saham. 

1.5. Sistematika Pembahasan 

Agar penyusunan penelitian dapat jelas dan detil, maka sistematika 

pembahasan disusun sebagai berikut: 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Pada pendahuluan, penulis memaparkan background yang 

mendorong peneliti melakukan observasi, permasalahan peneliti, tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian. 

BAB 2: KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bagian ini penulis menjelaskan kerangka teoretis dan 

perumusan hipotesis. Gagasan-gagasan teoretis menjelaskan penelitian-

penelitian setopik yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya serta 

sejumlah pembahasan lain yang dapat dimanfaatkan untuk membantu 

Jimmy Lie, Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Return Saham pada Perusahaan-Perusahaan Sub-Sektor 
Otomotif di Bursa Efek Indonesia, 2019 
UIB Repository © 2019



8 
 

Universitas Internasional Batam 

penelitian maupun sebagai salah satu dasar dalam menjelaskan 

permasalahan penelitian dan perumusan hipotesis. 

BAB 3: METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini, peneliti menjelaskan teknik penelitian yang 

digunakan yang mencakup rancangan penelitian, objek observasi, 

spesifikasi sampel, definisi operasional variabel, cara pengumpulan data 

dan teknik observasi. 

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan hasil analisis data yang 

mencakup statistik deskriptif, uji Chow, uji Hausman, uji Lagrange, uji F 

dan uji t serta uji goodness of fit. 

BAB 5: KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Pada bagian ini, peneliti menjelaskan ringkasan dari hasil analisa, 

menyampaikan keterbatasan dan kelemahan-kelemahan dari penelitian 

serta saran sebagai acuan bagi investor, perusahaan, penulis, dan pembaca 

serta peneliti selanjutnya. 
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