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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal merupakan indikator kemajuan perekonomian suatu 

Negara serta menunjang perkembangan ekonomi Negara yang bersangkutan. 

Kegiatan investasi Bursa efek di Indonesia hingga saat ini dapat dikatakan 

telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini sejalan dengan 

semakin pesatnya perkembangan kehidupan bisnis dan ekonomi di Indonesia. 

Perkembangan investasi tidak terlepas dari perkembangan pasar 

modal di Indonesia, sejak berdiri pada tanggal 14 Desember 1912 oleh 

pemerintah Hindia Belanda hanya sebagai sarana untuk menghimpun dana 

bagi kepentingan sektor perkebunan. Namun, kebangkitan pasar modal mulai 

terasa saat pemerintah Indonesia mengeluarkan paket-paket deregulasi yang 

berkaitan dengan upaya mendorong kegiatan di pasar modal, diantaranya 

Paket Kebijaksanaan Desember 1987, Paket Kebijaksanaan Oktober 1988, 

dan Paket Kebijaksanaan Desember 1988. 

Paket desember 1987 atau yang lebih dikenal dengan Pakdes 1987 

merupakan penyederhanaanp persyaratan proses emisi saham dan obligasi, 

dihapuskannya biaya yang sebelumnya dipungut oleh Bapepam, seperti biaya 

pendaftaran emisi efek. Kebijakan ini juga menghapus batasan fluktuasi harga 

saham di bursa efek dan memperkenalkan bursa paralel. Sebagai pilihan bagi 

emiten yang belum memenuhi syarat untuk memasuki bursa efek. 
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Paket Kebijakan Oktober 1988 atau disingkat Pakto 88 ditujukan pada 

sektor perbankan, namun mempunyai dampak terhadap pasar modal. Pakto 88 

berisikan tentang ketentuan 3 L (Legal, Lending, Limit) dan pengenaan pajak 

atas bunga deposito. Pengenaan pajak ini berdampak positif terhadap 

perkembangan pasar modal. Sebab dengan keluarnya kebijakan ini berarti 

pemerintah member perlakuan yang sama antara sektor perbankan dan sektor 

pasar modal. 

Paket Kebijakan Desember 1988 atau Pakdes 88 yang pada dasarnya 

memberikan dorongan yang lebih jauh pada pasar modal dengan membuka 

peluang bagi swasta untuk menyelenggarakan bursa. Hal ini memudahkan 

investor yang berada di luar Jakarta. 

Deregulasi yang penting dan berkaitan langsung dengan pasar modal 

adalah pengenaan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan 

berjangka lainnya sebesar 15 persen final, sehingga keuntungan dari 

menabung tidak lagi memberikan keuntungan yang besar bagi pendapatan 

masyarakat. Hal inilah yang mendorong masyarakat pemodal untuk 

menginvestasikan dana mereka di pasar modal, khususnya investasi dalam 

bentuk saham yang harganya lebih terjangkau. 

Pasar modal merupakan salah satu bagian dari pasar keuangan 

(Financial market), di samping pasar uang (Money Market) yang sangat 

penting peranannya bagi pembangunan nasional pada umumnya dan bagi 

pengembangan dunia usaha pada khususnya sebagai salah satu alternatif 

sumber pembiayaan eksternal oleh perusahaan. Di lain pihak dari sisi 
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pemodal (investor), pasar modal sebagai salah satu sarana investasi dapat 

bermanfaat untuk meningkatkan nilai tambah terhadap dana yang dimilikinya. 

Dalam hal ini informasi merupakan sesuatu hal yang sangat penting, karena 

seorang investor sebelum menginvestasikan dananya di pasar modal dengan 

cara membeli saham yang diperdagangkan dia harus memahami dan 

mempercayai bahwa semua informasi yang tersedia dan mekanisme 

perdangangan di pasar modal dapat di percaya, tidak ada pihak tertentu yang 

memanipulasi informasi dan perdagangan tersebut. 

Informasi yang diperlukan oleh para investor di pasar modal tidak 

hanya informasi yang bersifat fundamental saja, tetapi juga informasi yang 

bersifat teknikal (Jogiyanto, 2000). Informasi yang bersifat fundamental 

diperoleh dari kondisi intern perusahaan, dan informasi yang bersifat teknikal 

diperoleh dari luar perusahaan, seperti ekonomi, politik, finansial, dan faktor 

lainnya. Informasi yang diperoleh dari kondisi intern perusahaan yang lazim 

digunakan adalah informasi laporan keuangan. Informasi fundamental dan 

teknikal tersebut dapat diguanakan sebagai dasar bagi investor untuk 

memprediksi return, risiko atau ketidakpastian, jumlah, waktu, dan faktor lain 

yang berhubungan dengan aktivitas investasi di pasar modal, (Husnan, 1998). 

Keuntungan atas investasi saham dapat berupa perubahan harga saham 

pada suatu periode. Jika harga saham yang dijual lebih tinggi dari harga 

saham ketika dibeli, maka si pemegang saham akan memperoleh keuntungan 

yang disebut dengan capital gain. Namun, keuntungan atas investasi saham 

tidak hanya diukur dari capital gain saja, melainkan dividen juga merupakan 
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salah satu imbal hasil yang diharapkan oleh para investor. Untuk memperoleh 

dividen, investor harus memiliki saham tersebut dalam kurun waktu tertentu 

sampai dinyatakan berhak untuk mendapatkan dividen. Selama kurun waktu 

tersebut investasi di pasar saham juga memiliki kemungkinan bagi investor 

untuk menanggung risiko yang akan timbul. Baik capital gain ataupun 

dividen yang menjadi harapan untuk memperoleh return yang tinggi sama-

sama memiliki risiko untuk menanggung kerugian. Oleh karena itu, para 

investor perlu melakukan analisis terhadap kinerja keuangan perusahaan yang 

akan menjadi tempat investasi sahamnya. 

Bagi seorang investor, investasi dalam sekuritas yang dipilih tentu 

diharapkan memberikan tingkat pengembalian (return) yang sesuai dengan 

resiko yang harus ditanggung oleh para investor. Bagi para investor, tingkat 

return ini menjadi faktor utama karena return adalah hasil yang diperoleh dari 

suatu investasi (Jogiyanto, 2000). Return (tingkat pengembalian) adalah 

tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi yang 

dilakukannya. Jadi setiap investasi baik jangka pendek maupun jangka 

panjang mempunyai tujuan utama mendapatkan keuntungan yang disebut 

return , baik langsung maupun tidak langsung (Robert Ang, 1997). 

Salah satu jenis sekuritas yang paling populer di pasar modal adalah 

sekuritas saham. Saham adalah surat berharga sebagai bukti penyertaan atau 

pemilikan individu atau institusi dalam perusahaan (Robert Ang, 1997). 

Sedangkan menurut Husnan (2005), saham adalah tanda bukti pengambilan 

bagian atau peserta dalam perusahaan terbuka (PT). Saham yang dinilai baik 
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adalah saham yang mampu memberikan return realisasi yang tidak terlalu 

jauh dari return ekspektasi. 

Analisis terhadap kinerja keuangan perusahaan sangat penting untuk 

dilakukan oleh para investor mengingat risiko dan jumlah dana yang akan 

diinvestasikan cukup signifikan bagi investor tersebut. Analisis terhadap 

kinerja keuangan perusahaan menjadi suatu kewajiban bagi para investor 

sebelum mereka mengambil keputusan dalam berinvestasi, apakah saham 

akan dibeli, dijual atau tetap dipertahankan. Analisis terhadap kinerja 

keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan informasi dari 

data keuangan yang ada dalam laporan keuangan. 

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi 

yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan 

atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan 

tergadap posisi keuangan. Berdasarkan konsep periode akuntansi, maka 

laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan 

perkembangan perusahaan dari waktu kewaktu untuk mengetahui sejauh 

mana perusahaan mencapai tujuannya. Secara umum tujuan perusahaan 

adalah meningkatkan kesejahteraan pihak-pihak yang berkaitan dengan 

perusahaan dengan memaksimumkan laba. Pengukuran hasil usaha yang 

dicapai dapat dilakukan dengan cara menganalisis rasio keuangan (Munawir, 

2002). Rasio keuangan menjadi suatu instrumen dalam menganalisis kinerja 

keuangan suatu perusahaan yang dapat menjadi indikator dalam 

menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Rasio keuangan juga dapat 
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diperbandingkan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja 

dan dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai hubungan dalam konteks 

akuntansi. 

Dengan banyaknya perusahaan yang telah go public dan telah terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) salah satu diantaranya adalah perusahaan 

manufaktur (industri barang konsumsi). Alasan obyek penelitian ini pada 

perusahaan manufaktur (industri barang konsumsi) karena perusahaan 

tersebut hampir tidak terpengaruh oleh fluktuasi perekonomian melainkan 

perusahaan tersebut akan tetap eksis dan bertahan, disebabkan oleh produk 

yang dihasilkannya. Karena permintaan akan produk yang dihasilkan 

perusahaan manufaktur akan tetap stabil walaupun ada suatu penurunan tidak 

berpengaruh terhadap aktivitas perusahaan dalam menghasilkan laba yang 

optimal. 

Menurut Akhmad Nurcahyadi dalam (www.vivanews.com, 28 Januari 

2009), mengatakan prospek industri barang-barang konsumsi (consumer 

goods) yang masih menjanjikan dapat berdampak positif bagi pergerakan 

saham di sektornya, salah satunya PT Mayora Indah Tbk (MYOR) yang 

memiliki sudut pandangan positif terhadap industri consumer goods di 

Indonesia karena Mayora mampu membuktikan kinerja yang cukup baik di 

tengah kondisi kekhawatiran pelemahan daya beli masyarakat. Hal ini 

membuktikan bahwa perusahaan manufaktur (industri barang konsumsi) 

mampu memberikan dampak yang positif terhadap pergerakan saham terbukti 
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dengan semakin banyaknya perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh beberapa 

rasio keuangan yang berupa Return on Assets (ROA), Total Assets Turnover 

(TAT), Net Profit Margin (NPM), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio 

(DER), dan Earnings per Share (EPS) terhadap return saham pada 

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menyatakan menganalisis 

keterkaitan dan pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen, 

maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

“Apakah rasio keuangan berpengaruh terhadap return saham pada Perusahaan 

Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu : 

“Untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan terhadap return saham pada 

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi.” 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan terutama untuk pihak 

manajemen perusahaan yang ingin meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaannya dan minat investor untuk berinvestasi di perusahaannya, 

2. Bagi investor, sebagai bahan masukan untuk memutuskan investasi apa 

yang akan dipilih di masa yang akan datang, 

3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi dalam melakukan 

penelitian sejenis di masa yang akan datang. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah mengetahui isi proposal ini, maka penulis 

mendeskripsikan sistematika penulisan skripsi, sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang pengertian pasar modal, saham, return 

saham, kinerja keuangan, laporan keuangan, analisis rasio 

keuangan dan penelitian terdahulu. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang kerangka konseptual, 

hipotesis, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, 

jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode 

analisis data. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PENBAHASAN 

Dalam bab ini membahas tentang pelaksanaan hasil penelitian. 

Dengan urutan penulisannya adalah hasil analisis rasio keuangan 

yang digunakan untuk memprediksi pengaruh terhadap return 

saham pada Perusahaan Manufaktur di BEI, serta 

pembahasannya. 

BAB V  PENUTUP 

Dalam bab ini berisi simpulan dari pembahasan skripsi, serta 

saran-saran yang perlu disampaikan bagi subjek penelitian 

maupun penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


