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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini perusahaan merupakan instrumen lembaga atau pihak 

yang menguasai dalam dunia bisnis. Setiap keputusan dan tindakan yang 

diambil perusahaan haruslah mencakup seluruh kepentingan masyarakat dan 

lingkungan yang juga ikut menanggung dampak dari tindakan perusahaan. 

Rasio keuangan yang dihitung dari laporan keuangan perusahaan 

pada satu tahun saja tidak akan memberikan informasi memadai. Untuk 

memperoleh informasi yang lebih banyak, analisis keuangan dapat 

melakukan analisis dengan cara cross-section, yaitu pembandingkan rasio 

keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya atau industri pada 

suatu periode waktu yang sama, dan time series, yaitu membandingkan atau 

mengevalusi kecenderungan (trend) rasio keuangan suatu perusahaan dari 

waktu ke waktu (Sudana, 2011: 24). Bagi investor untuk memperoleh 

keuntungan (return) berbagai macam cara diharapkan, baik melalui analisis 

sendiri maupun dengan memanfaatkan saran yang diperoleh dari analisis 

pasar modal. 

 Analisis  rasio merupakan suatu perhitungan analisis berdasarkan 

pos-pos yang ada pada suatu laporan atau kombinasi antar laporan yang 

digunakan untuk menentukan tingkat solvabilitas dan profitabilitas 
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perusahaan. Dari sekian banyak Faktor industri yang menentukan kapasitas 

produksi suatu industri adalah modal investasi awal, perkembangan industri, 

ketersediaan tenaga kerja, dan sektor-sektor pendukung. Untuk 

kelangsungan suatu industri salah satu sektor pendukungnya adalah 

tersedianya dana. Dana yang besar untuk membayar deviden ini dengan 

menjual saham kepada publik di pasar modal. Pasar modal merupakan pasar 

dari beberapa instrumen keuangan jangka panjang yang dapat 

diperjualbelikan. Pasar modal di Bursa Efek Indonesia dapat menjadi 

perantara antara (unit surplus) investor dengan (unit deficit) yang 

membutuhkan dana. Bagi investor, kegiatan ini merupakan investasi yang 

meningkatkan kekayaan dirinya. Dan salah satu kegiatannya adalah dengan 

membeli sekuritas dari perusahaan go public, sebagai penyertaan modal 

yang disetor.  

Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang penting 

bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Pada hakikatnya 

laporan keuangan bagi perusahaan adalah sebagai ”alat penguji” dari 

pekerjaan bagian pembukuan, memberikan penjelasan mengenai gambaran 

umum perusahaan, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan 

keuangan, dan informasi penting lainnya (Darmadji dan Hendy M. 

Fakhruddin, 2011: 154). Hal itu juga sebagai pacuan bagi para investor 

mengenai kinerja masa lalu dan masa yang akan datang. 

Berhubungan dengan penelitian ini, prediksi return saham 

perusahaan menjadi salah satu faktor bagi investor dalam pengembalian 
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keputusan. Dalam memprediksi return saham tidak terlepas dari informasi 

akuntasi. Kaitannya dengan penelitian ini, penulis akan menganalisis salah 

satu faktor yang mempengaruhi return saham, yaitu dengan menggunakan 

rasio keuangan terutama rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas. Dalam hal 

ini kondisi perusahaan diartikan sebagai kinerja perusahaan. 

Dari sekian informasi kinerja keuangan perusahaan yang lebih 

fundamental menjelaskan beberapa kekuatan dan kelemahan perusahaan  

pada rasio keuangan yang menunjukkan hubungan antara dua atau lebih 

data keuangan. Analisis rasio keuangan perusahaan membandingan antara 

internal dan eksternal untuk mengukur kinerja keuangan. Untuk 

perbandingan internal yaitu membandingkan rasio masa lalu dan rasio masa  

yang akan datang dalam perusahaan yang sama. Sedangkan untuk 

perbandingan eksternal yaitu dengan membandingkan rasio satu perusahaan 

dengan perusahaan sejenis atau rata-rata industri pada titik waktu yang 

sama. 

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini menunjukkan 

bahwa pengaruh rasio keuangan terhadap return saham masih sangat 

bervariasi. Untuk itu penulis menetapkan judul penelitian sebagai berikut 

“ANALISIS PENGARUH RASIO SOLVABILITAS DAN RASIO 

PROFITABILITAS TERHADAP RETURN SAHAM PADA 

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATU BARA YANG 

TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2009–2011” 
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B. Rumusan Masalah 

Masih terdapat permasalahan tentang pengaruh rasio solvabilitas dan 

profitabilitas terhadap return saham. Oleh karena itu penulis akan 

merumuskan permasalahan yaitu  

1. Apakah rasio solvabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap 

perubahan return saham? 

a. Apakah Debt to total assets ratio berpengaruh secara signifikan 

terhadap perubahan Return saham? 

b. Apakah Long Term Debt Ratio berpengaruh secara signifikan 

terhadap perubahan Return saham? 

c. Apakah Time Interest Earned berpengaruh secara signifikan 

terhadap perubahan Return saham? 

2. Apakah rasio profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap 

perubahan Return saham? 

a. Apakah ROA (Return on Assets) berpengaruh secara signifikan 

terhadap perubahan Return saham? 

b. Apakah ROE (Return on Equity) berpengaruh secara signifikan 

terhadap perubahan Return saham? 

c. Apakah NPM (Net Profit Margin) berpengaruh secara signifikan 

terhadap perubahan Return saham? 
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C. Batasan Masalah  

Dalam penelitian ini perlu suatu pembatasan masalah supaya 

penelitian menjadi lebih jelas. Oleh karena itu, jenis sektor pertambangan 

batu bara di Bursa Efek Indonesia ini ruang lingkup penelitiannya yaitu 

terdiri dari: 

1. Debt to Total Assets Ratio 

2. Long-term debt Ratio 

3. Times Interest Earned 

4. ROA (Return On Assets) 

5. ROE (Return On Equity) 

6. NPM (Net Profit Margin) 

Penulis menggunakan rasio di atas diasumsikan bahwa rasio tersebut 

bagi para investor memberikan informasi kondisi keuangan emiten. 

Selaian hal tersebut dalam penelitian ini juga dibatasi untuk bidang 

industri perusahaan pertambangan batu bara yang listed di Bursa Efek 

Indonesia   periode 2009-2011. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk menganalisis pengaruh rasio solvabilitas secara signifikan 

terhadap perubahan return saham? 

A. Untuk menganalisis pengaruh Debt to total assets ratio secara 

signifikan terhadap perubahan Return saham? 
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B. Untuk menganalisis pengaruh Long Term Debt Ratio secara 

signifikan terhadap perubahan Return saham? 

C. Untuk menganalisis pengaruh Time Interest Earned secara 

signifikan terhadap perubahan Return saham? 

2. Untuk menganalisis pengaruh rasio profitabilitas secara signifikan 

terhadap perubahan Return saham? 

a. Untuk menganalisis pengaruh ROA (Return on Assets) secara 

signifikan terhadap perubahan Return saham? 

b. Untuk menganalisis pengaruh ROE (Return on Equity) secara 

signifikan terhadap perubahan Return saham? 

c. Untuk menganalisis pengaruh NPM (Net Profit Margin) secara 

signifikan terhadap perubahan Return saham? 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini dari berbagai pihak, yang 

diharapkan antara lain: 

1. Manfaat Praktis  

a. Bagi investor, digunakan sebagai bahan masukan untuk menilai  harga 

saham dalam mempertimbangkan keputusan investasi guna 

memperoleh return seperti yang diharapkan, sehingga dengan 

portofolio investasi di pasar modal bisa mempertimbangkan kondisi 

perusahaan dengan faktor solvabilitas dan profitabilitas yang akan 
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dijadikan tujuan investasi agar tidak merasa dirugikan dengan melihat 

laporan keuangannya.  

b. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan 

dalam pengambilan keputusan terkait dengan usaha manajemen  

perusahaan dalam meningkatkan faktor-faktor fundamental yang dapat 

meningkatkan harga saham dan return saham. 

c. Bagi Penelitian berikutnya, hasil dari penelitian ini dapat digunakan 

sebagai pertimbangan atau acuan bagi penelitian selanjutnya 

khususnya tentang pengaruh rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas 

terhadap return saham yang akan datang.  

2. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan 

pengemabangan ilmu pengetahuan ekonomi mengenai analisis 

pengaruh rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas terhadap return 

saham. 

b. Penelitian ini diharapkan mampu perluasan penelitian terutama yang 

menyangkut berhubungan fakto-faktor fundamental lainnya yang 

dikaitkan dengan return saham oleh penelitian selanjutnya. 
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F. Sistematika Penulisan Skripsi  

BAB I   :  PENDAHULUAN  

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi landasan teori yang terdiri dari  

pengertian laporan keuangan, manfaat manajemen 

risiko, risiko dan return,  pengertian risoko saham, 

pengertian rasio keuangan, pengertian return saham, 

analisis rasio, analisis laporan keuangan, pengertian 

risiko saham, analisis rasio keuangan, kegunaan 

analisis rasio keuangan, Studi terdahulu, dan 

hipotesis. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi kerangka pemikiran, populasi dan 

sampel, metode pengumpulan data, metode 

pengumpulan data, definisi operasional, sumber dan 

jenis data, metode analisis data dan pengujian 

hipotesis.  
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 BAB IV  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

     Bab ini berisi pembahasan hasil penelitian.   

  BAB V  :  KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab terakhir ini dibahas kesimpulan dan saran, 

yang mana kesimpulan dari hasil penelitian, 

sedangkan saran adalah kepada perusahaan dan bagi 

peneliti berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


