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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peningkatan laba oleh perusahaan dapat ditempuh dengan berbagai cara. 

Salah satunya dengan berinvestasi pada pasar modal. Kegiatan investasi 

merupakan suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih asset selama 

periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh pendapatan atau peningkatan 

atas nilai investasi awal (modal) yang bertujuan untuk memaksimalkan hasil 

(return) yang diharapkan dalam batas risiko yang dapat diterima untuk tiap 

investor (Jogiyanto, 2003). Namun banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam 

memilih saham yang akan diinvestasikan. Tujuan utama dari aktivitas di pasar 

modal adalah untuk memperoleh keuntungan (return). Para investor menggunakan 

berbagai cara untuk memperoleh return yang diharapkan, baik melalui analisis 

sendiri terhadap perilaku perdagangan saham, maupun dengan memanfaatkan 

saran yang diberikan oleh para analis pasar modal seperti broker, dealer, manajer 

investasi dan lain-lain. Kehadiran pasar modal di Indonesia ditandai dengan 

banyaknya investor yang mulai menanamkan sahamnya dalam industri 

manufaktur. Semakin pesatnya perkembangan sektor manufaktur ini diikuti 

dengan semakin tingginya permintaan akan kebutuhan barang industri, sehingga 

membuat emiten-emiten industri manufaktur membutuhkan dana dari sumber 

eksternal. Dana dari sumber eksternal dapat diperoleh melalui pasar modal 

(Husnan, 1998). Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah industri 
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manufaktur yang tedaftar di Bursa Efek Indonesia. Khusus untuk industri 

manufaktur  terdapat 153 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

dan batasan masalah pada penelitian ini adalah di sektor industri makanan dan 

minuman ada sebanyak 18 perusahaan (ICMD, 2009). Masih sedikitnya industri 

makanan dan minuman yang mencari dana melalui pasar modal membuka 

kesempatan luas bagi perusahaan sejenis lainnya untuk mencari dana di BEI. Bagi 

perusahaan yang ingin masuk ke pasar modal perlu memperhatikan syarat-syarat 

yang dikeluarkan oleh BAPEPAM sebagai regulator pasar modal. Selain itu, 

perusahaan juga harus mampu meningkatkan nilai perusahaan sehingga terjadi 

peningkatan penjualan sahamnya di pasar modal. Jika diasumsikan investor 

adalah seorang yang rasional, maka investor tersebut pasti akan sangat 

memperhatikan aspek fundamental untuk menilai ekspektasi imbal hasil yang 

akan diperolehnya. Laporan keuangan merupakan sebuah informasi yang penting 

bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Manfaat laporan keuangan 

tersebut menjadi optimal bagi investor apabila investor dapat menganalisis lebih 

lanjut melalui analisis rasio keuangan (Penman, 1991).  

Horigan (1965) dalam (Tuasikal, 2001) menyatakan bahwa rasio keuangan 

berguna untuk memprediksi kesulitan keuangan perusahaan, hasil operasi, kondisi 

keuangan perusahaan saat ini dan pada masa mendatang, serta sebagai pedoman 

bagi investor mengenai kinerja masa lalu dan masa mendatang.  Rasio keuangan 

yang berasal dari laporan keuangan ini sering disebut faktor fundamental 

perusahaan yang dilakukan dengan teknik analisis fundamental. Bagi perusahaan 

perusahaan yang go public diharuskan menyertakan rasio keuangan yang relevan 
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sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-51/PM/1996 tanggal 17 

Januari 1996 (BEJ).  

Berdasarkan latar belakang di atas mendasari peneliti untuk melakukan 

sebuah penelitian tentang pengaruh leverage dan book to market ratio terhadap 

return saham perusahaan manufaktur di sektor food and beverages dengan 

menggunakan periode penelitian tahun 2007-2009 dengan judul ANALISIS 

PENGARUH PENGARUH LEVERAGE DAN BOOK TO MARKET 

RATIO TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR (Industri Food and Beverages Di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2007-2009) 

 

B. Perumusan Masalah 

Informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi return saham penting 

bagi investor untuk pengambilan keputusan investasi di pasar modal. Berbagai 

penelitian telah dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi return 

saham tersebut. Hasil penelitian dari beberapa penelitian sebelumnya bervariasi 

diantara satu dengan lainnya. Atas dasar hal tersebut, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

a. Apakah leverage berpengaruh terhadap return saham perusahaan industri 

food and beverages di BEI tahun 2007-2009? 

b. Apakah book to market ratio berpengaruh terhadap return saham perusahaan 

industri food and beverages di BEI tahun 2007-2009? 
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c. Apakah leverage, dan book to market ratio secara simultan berpengaruh 

terhadap return saham perusahaan industri food and beverages di BEI tahun 

2007-2009? 

 

C. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui apakah leverage berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan industri food and beverages di BEI tahun 2007-2009. 

b. Untuk mengetahui apakah book to market ratio berpengaruh terhadap return 

saham perusahaan industri food and beverages di BEI tahun 2007-2009. 

c. Untuk mengetahui apakah leverage, dan book to market ratio secara simultan 

berpengaruh terhadap return saham perusahaan industri food and beverages 

di BEI tahun 2007-2009. 

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Bagi investor 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dalam 

pengambilan keputusan investasi saham terutama informasi yang terkait 

dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap return saham perusahaan 

manufaktur di sektor food and and beverages yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

b. Bagi Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan 

keputusan terkait dengan usaha manajemen intern perusahaan dalam 
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meningkatkan faktor-faktor  fundamental yang dapat meningkatkan harga 

saham dan sekaligus return saham. 

c. Bagi Penelitian berikutnya 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan acuan dalam 

melakukan penelitian tentang leverage dan book to market ratio yang akan 

datang. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut: 

BAGIAN AWAL 

Bagian awal berisi halaman judul, persetutujuan, pengesahan, pernyataan, 

motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan abstrak. 

BAGIAN ISI 

BAB I. PENDAHULUAN  

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

skripsi.  

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi mengenai pasar modal, bursa efek, laporan keuangan, 

pengertian return saham, tinjauan penelitian terdahulu, subjek penelitian, 

hubungan antara variabel independen dengan return saham dan 

pengembangan hipotesis.  
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BAB III. METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang identifikasi variabel-variabel penelitian, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, subjek penelitian, teknik 

pengumpulan data dan analisis data. 

BAB IV. PEMBAHASAN  

Dalam bab ini terdiri gambaran umum hasil penelitian, analisis data serta 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB V. PENUTUP  

Dalam bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran. 

BAGIAN AKHIR 

Pada bagian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




