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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah   

Perekonomian di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang pesat 

terutama pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi. Perusahan 

tersebut  merupakan perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor utama 

pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pembangunan dan perkembangan infrastruktur, 

utilitas dan transportasi yang baik merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan 

ekonomi di suatu negara. Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur, utilitas, 

dan transportasi dibutuhkan kinerja keuangan yang baik. Semakin baik kinerja 

keuangan suatu perusahaan maka semakin tinggi return saham pada perusahaan 

tersebut. Demikian pula jika kondisi perekonomian baik maka harga saham yang 

dihasikan akan baik sehingga return yang direalisasikan meningkat. Oleh karenanya, 

agar pembangunan dan perkembangan dapat berlangsung dengan cepat dan 

berkualitas, diperlukan faktor- faktor pendukung, antara lain investor yang 

menanamkan saham sebagai modal untuk menunjang pemenuhan kebutuhan 

tersebut. Dan pada akhirnya, keberhasilan ekonomi akan tercapai dan pendapatan 

negara akan meningkat. . Dan pada akhirnya keberhasilan ekonomi akan tercapai 

dan pendapatan negara akan meningkat. Pembangunan berkembang dan meningkat 

karena insfrastruktur, utinitas dan transportasi merupakan urat nadi pembangunan 

sosial, politik, ekonomi dan budaya. Ini akan memungkinkan investor untuk 
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berinvestasi di sektor-sektor yang termasuk dalam kelompok tersier (perusahaan 

non-manufaktur atau perusahaan jasa), menaikkan harga saham dan menghasilkan 

pengembalian yang lebih tinggi atau lebih menguntungkan. 

Menurut Hardiani, Mohammad dan Dirvi (2021) Pasar modal menujukkan 

peranan penting untuk menjadi perantara membantu perekonomian yang dapat 

menyatukan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai 

kelebihan dana. Kemajuan pasar modal yang pesat dapat menarik perhatian para 

investor untuk berinvestasi. Investasi merupakan suatu cara untuk menanamkan 

dana pada sesuatu dengan harapan dapat memberikan keuntungan di masa yang 

akan datang. Salah satu investasi yang menarik para investor yaitu dalam bentuk 

saham dengan harapan untuk mendapatkan return. Return saham yang diterima ada 

dua yaitu capital gain dan deviden. Capital gain adalah keuntungan yang didapatkan 

dari selisih harga jual dengan harga beli saham, sedangkan deviden adalah 

pembagian keuntungan dari banyanya saham yang dimiliki. Keputusan berinvestasi 

memiliki tingkat resiko yang tidak dapat dihindari oleh para investor oleh karena itu 

investor wajib menguasai informasi laporan keuangan dan kinerja investasi 

perusahaan dengan harapan dapat  memberikan keuntungan yang maksimal bagi 

perusahaan.  

Menurut Dewi dan I Gede (2018) Return saham merupakan kelebihan harga 

jual saham di atas harga beli. Semakin tinggi harga jual yang akan dibeli maka 

semakin tinggi pula perusahaan akan memperoleh return atau keuntungan. 

Perusahaan yang mengharapkan return tinggi harus menanggung resiko yang tinggi 
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pula. Oleh karena itu, dalam memprediksi return saham, seorang investor harus 

benar-benar memperhatikan kinerja keuangan perusahaan yang akan diajak 

kerjasama tersebut. Kinerja keuangan yang baik menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut mempunyai kualitas  yang mumpuni untuk meningkatkan pendapatan return 

sehingga mampu membayar deviden pada investor.  Disini, peneliti menggunakan 

tiga faktor yang mempengaruhi return saham antara lain likuiditas, leverage, dan 

profitabilitas.  

Faktor yang pertama yang mempengaruhi return saham adalah likuiditas. 

Menurut Syahbani, dkk (2018) Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban hutang jangka pendeknya secara memadai dengan dana lancar. 

Artinya, jika sebuah perusahaan ditagih, ia dapat melunasi utangnya, terutama utang 

yang belum dibayar. Likuiditas diproksikan menggunakan Current Ratio (CR). 

Current Ratio (CR) menunjukkan sejauh mana aktiva lancar memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. Semakin baik current rasio mencerminkan semakin likuid 

perusahaan tersebut, sehingga kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya semakin tinggi. Hal ini  akan meningkatkan permintaan saham 

perusahaan. Perusahaan harus dapat menjalankan operasional dengan baik agar 

memperoleh laba yang optimal sehingga pendanaaan dan pembiayaan bisa berjalan 

dengan lancar.  

Faktor yang kedua yang mempengaruhi return saham adalah leverage. 

Menurut Dewi dan I Gede (2018), Leverage merupakan kemampuan untuk 

memenuhi kewajiban finansialnya baik ketika jangka pendek atau jangka panjang, 
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atau mengukur sejauh mana suatu aktiva perusahaan didanai oleh hutang. Leverage 

dapat diproksikan melalui Debt to Equity Ratio (DER). Debt to Equity Ratio (DER) 

adalah rasio yang digunakan untuk menilai hutang dan mampu memberikan 

petunjuk mengenai kelayakan dan resiko keuangan perusahaan. Semakin tinggi 

DER, semakin tinggi risiko kegagalan perusahaan.  Selain itu, semakin tinggi DER, 

semakin tinggi pula biaya bunga yang harus dibayar perusahaan. Jika ini terjadi 

maka dapat menyebabkan pengurangan dividen. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

saham perusahaan kurang menarik dan return saham  perusahaan otomatis menurun. 

Semakin rendah nilai DER, semakin baik hasil untuk perusahaan dalam 

menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban dengan modal ekuitas. 

Ketika DER rendah akan  mempengaruhi kenaikan harga dan return saham sehingga 

investor menjadi tertarik untuk menanamkan modalnya ( Pradiana dan I Putu, 2019) 

Faktor ketiga yang mempengaruhi return saham adalah profitabilitas. 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan 

atau seberapa efektif pengelolaan manajemen perusahaan. Profitabilitas dapat 

diproksikan dengan Return On Assets (ROA). ROA merupakan rasio untuk 

mengukur kemampuan menghasilkan keuntungan dari total aset yang 

diinvestasikan. Perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan ROA. Hal ini  

karena semakin tinggi ROA, semakin efektif perusahaan menggunakan asetnya 

untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak, yang berdampak pada keuntungan 

yang lebih besar. Penelitian ini ingin mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap 

return saham melalui total aset yang dimiliki perusahaan (Parwanti dan Gede, 2016) 
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Penelitian Jakpar, dkk (2019) yang mengidentifikasi bagaimana pengaruh 

leverage terhadap pengembalian saham pada industri manufaktur Malaysia. Dengan 

tujuan untuk mengukur seberapa besar leverage terhadap pengembalian saham  

industri manufaktur Malaysia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa return 

saham dipengaruhi oleh hutang jangka pendeknya saja, dan tidak terpengaruh oleh 

hutang jangka panjang, toal hutang terhadap ekuitas maupun ukuran perusahaan. 

Utang jangka pndek berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham 

perusahaan manufaktur di Malaysia. 

Penelitian Rehman, dkk (2020) yang berusaha menunjukkan pengaruh leverage 

terhadap pengembalian saham pada sektor tekstil di Bursa Efek Pakistan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa leverage dan return saham perusahaan memiliki 

hubungan signifikan dan positif di sektor tektil Pakistan.   

Penelitian Medyawati dan Muhamad (2016) menguji pengaruh leverage ratio 

terhadap return saham pada perusahaan yang beroperasi pada sektor properti, real 

estate dan kontruksi di Indonesia. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk 

menganalisis Return on Assets (ROA), Price to Book Value (PBV), Current Ratio 

(CR), Debt to Equity Ratio (DER), dan  Total Assets Turnover (TATO) pada tingkat 

return saham perusahaan properti, real estate dan kontruksi bangunan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Hasil penelitian menemukan bahwa 

variabel yang berpengaruh dalam penelitian ini adalah leverage (DER). 

Penelitian Min, Si Jiwen dan Hachiya (2016) yang menunjukkan hubungan 

perbankan, leverage relatif dan pengembalian saham. Hasil dari penelitian ini 



6 
 

 

menemukan pengembalian yang diharapkan berkolerasi positif terhadap leverage. 

Banyak perusahaan Jepang yang bergantung pada utang bank. Utang bank yang 

tinggi akan mengurangi biaya kesulitan perusahaan. Penelitian ini juga 

menunjukkan ada kolerasi positif antara leverage relatif dengan resiko masa depan 

yang akan berpengaruh pada pengembalian saham perusahaan.  

Penelitian Cathcart, dkk  (2020) yang mengidentifikasi dampak diferensial 

leverage pada resik default perusahaan kecil dan besar. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa leverage dan setiap komponennya termasuk pembiayaan 

perdagangan dan kewajiban lancar semua berdampak positif pada kemungkinan 

gagal bayar. Untuk pulih dari defalt perusahaan perlu mengurangi ketergantungan 

perusahaan pada utang jangka pendek dan lebih mengandalkan kewajiban jangka 

panjang. 

Penelitian Bataineh & Dima (2017) yang menguji pengaruh likuiditas saham 

individu terhadap tingkat pengembalian saham pada perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Amman selama periode 2004- 2014. Hasil penelitian perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Amman selama periode 2004-2014 menunjukkan pengaruh 

likuiditas yang sangat signifikan terhadap return saham.    

Penelitian  Shakatreh, (2020) yang menguji pengaruh risiko likuiditas 

terhadap hubungan laba dan return saham yang beroperasi pada perusahaan industri 

kepemilikan saham publik di Yordania. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 

terdapat hubungan positif dan signifikan antara laba dengan return saham, ada 

pengaruh negative dan signifikan secara statistik likuiditas  terhadap retun saham. 
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Temuan menunjukkan risiko likuiditas memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap hubungan laba dengan return saham. Semakin tinggi likuiditas, maka 

semakim tinggi kemungkinan kegagalan perusahaan. 

Penelitian Yi Huang dan Kung (2020) yang mengidentifikasi likuiditas, 

manajemen laba, dan pengembalian saham yang diharapkan. Hasil menunjukkan 

bahwa komponen likuiditas saham menajemen laba berkolerasi positif terhadap 

return saham pada masa depan perusahaan Cina. Likuiditas saham juga merupakan 

indikator yang efektif bagi Cina untuk meningkatkan ekspektasi return saham 

melalui premi resiko. 

Peneitian  Fachrudin dan M. Fikri (2021) yang menguji pengaruh 

profitabilitas kesulitan keuangan, ukuran perusahaan dan likuiditas terhadap return 

saham perusahaan pengguna energi Indonesia. Penelitian pada perusahaan pengguna 

energi Indonesia ini yang menemukan faktor fundamental yaitu profabilitas finansial 

distress dan likuiditas yang berpengaruh singnifikan terhadap return saham.  

Penelitian Cheema, Mardy dan Angel (2021) yang membangkitkan efek 

ukuran di Jepang: ukuran perusahaan, guncangan profitabilitas, dan pengembalian 

saham yang diharapkan. Hasil menunjukkan bahwa berdasarkan hasil salinan 

sampel AS setelah menyesuaikan dampak profitabilitas perusahaan kecil dan besar, 

skala premi muncul kembali menyesuaikan pengembalian yang direalisasikan dari 

perusahaan kecil dan perusahaan skala besar secara ekonomi dan signifikan. Hasil 

penelitian juga menunjukkan pentingnya guncangan profitabilitas untuk ukuran 

perusahaan Jepang yang  berkualitas tinggi. 
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Penelitian Bedford, dkk (2021) yang mengidentifikasi profitabilitas masa 

depan dan pengembalian saham perusahaan di Australia. Hasil menunjukkan bahwa 

profitabilitas perusahaan lebih inovatif dapat mempertahankan keunggulan 

kompetitif dan return saham dimasa mendatang yang positif. 

Penelitian Salamat dan Haneen (2016) yang menunjukkan dampak struktur 

modal terhadap return saham sebagai contoh bukti empiris dari perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Amman. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk 

menguji hubungan antara struktur modal dan return saham untuk semua perusahaan 

industri yang terdaftar di Bursa Efek Amman selama periode 2007-2014. Hasil 

penelitian empiris ini menemukan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan 

struktur modal terhadap return saham. Selain itu menemukan bahwa likuiditas dan 

probabilititas berpengaruh positif signifikan terhadap return saham.   

Penelitian Irawan dan Lisa J.C. (2021) yang menunjukkan pengaruh 

profitabilitas, likuiditas dan leverage terhadap return saham yang beropasi pada 

perusahaan LQ45. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengukur 

pengaruh profitabilitas, likuiditas dan leverage terhadap return saham. Hasil 

penelitian ini menyimpulkan bahwa profitabilitas dan leverage secara parsial 

berpengaruh terhadap return saham, likuiditas secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap return saham dan profitabilitas, likuiditas dan leverage secara simultan 

mempengaruhi return saham.  

Penelitian Kusumah, dkk (2020) yang mengidentifikasi pengaruh 

profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahan terhadap return saham. 
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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah profitabilitas, leverage, likuiditas, 

dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap return saham yang beroperasi pada 

Perusahaan Sub Sektor Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan Periode 

2014-2017. Hasil penelitian ini menemukan bahwa profitabilitas dan leverage 

berpengaruh terhadap return saham, sedangkan likuiditas dan ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap return saham. Temuan menunjukkan hasil dari penilitian 

ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh calon investor sebagai bahan 

pertimbangan dalam berinvestasi dengan menggunakan kinerja keuangan dan 

kinerja manajemen perusahaan.  

Penelitian Asikin, dkk (2021) yang menguji pengaruh likuiditas, solvabilitas, 

dan profitabilitas terhadap pengembalian saham dari perusahaan properti, real estate, 

dan kontruksi bangunan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014-2017. 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengukur apakah likuiditas, 

solvabilitas, dan profitabilitas berpengaruh terhadap return sahamnya. Hasil 

penelitian menyimpulkan secara parsial menunjukkan bahwa likuiditas, solvabilitas, 

dan profitabilitas berpengaruh terhadap return saham. Sedangkan hasil penelitian 

secara simultan menunjukkan bahwa likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas 

berpengaruh terhadap return saham. 

Penelitian  Berggrun, ddk (2019) yang mengidentifikasikan profitabilitas 

perusahaan dan pengembalian saham yang diharapkan pada Amerika Serikat. Hasil 

menemukan bahwa berdasarkan bukti univariat  profitabilitas operasi diukur dengan 

total aset yang memiliki dampak positif terhadap pengembalian saham.  
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap 

Return Saham (Study Kasus Pada Perusahan Insfrastruktur, Utilitas, dan 

Transportasi Yang Terdaftar dui Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah  diatas, dapat dirumuskan masalah sebagi 

berikut: 

1. Apakah Likuiditas berpengaruh positif terhadap Return Saham pada Perusahaan 

Insfrastruktur, Utilitas, dan Transportasi periode 2018-2020? 

2. Apakah Leverage berpengaruh positif terhadap Return Saham pada Perusahan 

Insfrastruktur, Utilitas, dan Transportasi periode 2018-2020? 

3. Apakah Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Return Saham pada 

Perusahan Insfrastruktur, Utilitas, dan Transportasi periode 2018-2020? 

4. Apakah Likuiditas, Leverage, dan Profitabilitas secara simultan  berpengaruh 

positif terhadap Return Saham pada Perusahan Insfrastruktur, Utilitas, dan 

Transportasi periode 2018-2020? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin diperoleh dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh Likuiditas terhadap Return Saham 

pada Perusahan Insfrastruktur, Utilitas, dan Transportasi periode 2018-2020. 
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2. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh Leverage terhadap Return Saham 

pada Perusahan Insfrastruktur, Utilitas, dan Transportasi periode 2018-2020. 

3. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh Profitabilitas terhadap Return 

Saham pada Perusahan Insfrastruktur, Utilitas, dan Transportasi periode 2018-

2020. 

4. Untuk menganalisis secara simultan pengaruh Likuiditas, Leverage, dan 

Profitabilitas terhadap Return Saham pada Perusahan Insfrastruktur, Utilitas, dan 

Transportasi periode 2018-2020. 

D. Manfaat Peneilitian 

Adanya penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberi manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah ilmu 

pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi return saham pada 

Perusahan Insfrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang ada di Indonesia. 

Selain itu penelitian ini dapat memberikan reverensi mengenai return saham, 

likuiditas, leverage, dan profitabilitas.  

2. Manfaat praktis  

a. Perusahaan  

Penelitian ini dapat menjadikan bahan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kinerja manajemen terhadap keputusan investasi saham yang 

lebih baik di masa mendatang.  
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b. Akademisi  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, pengetahuan mengenai 

teori-teori tentang likuiditas, leverage, dan profitabilitas serta pengaruhnya 

terhadap return saham.  

c. Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan bagi masyarakat umum untuk mengetahui tentang 

return saham, dan hal-hal apa saja yang mempengaruhi return saham. 

E. Sistematika Penulisan  

Dalam bagian ini, untuk mendapatkan gambaran yang utuh secara 

menyeluruh mengenai penulisan penelitian ini, maka disusunlah sistematika 

penulisan yang berisi bab-bab yang akan dibahas didalamnya yang saling berkaitan, 

tertata dan mudah dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika penulisan tersebut 

sebagai berikut: 

1. Bagian Awal 

Pada bagian inin, beberapa yang dimuat adalah halaman judul, halaman 

pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman motto, halaman 

persembahan, halaman abstraksi, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, 

tabel, dan gambar, serta daftar lampiran. 

2. Bagian Inti  

Pada bagian inti, merupakan penjabaran dari bab dan sub bab penelitian, 

terdiri dari empat bab, yaitu sebagai berikut: 
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BAB I   PENDAHULUAN  

Pada bab pendahuluan penulis menguraikan tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab landasan teori penulis menjelaskan pengertian pasar modal, 

pengertian laporan keuangan, pengertian return saham, faktor-faktor 

yang mempengaruhi return saham, pengertian analisis rasio keungan, 

pengertian likuiditas, pengertian leverage, dan pengertian profitabilitas. 

Terdapat juga penelitisn terdshulu, hipotesis dan kerangka berfikir. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan paparan secara umum mengenai jenis 

penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, data dan 

sumber data, metode pengumpulan data, desain pengambilan sampel, dan 

metode analisis data.  

 BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang pengumpulan data, pengujian data, 

pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian. 

 BAB V  PENUTUP 

Dalam bab ini mencangkup kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang perlu untuk 
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diajukan penulis sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian 

selanjutnya. 

3. Bagian Akhir  

Bagian ini digunakan untuk mengakhiri penulisan penelitian yang berisi 

halaman daftar pustaka dan halaman lampiran 


