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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini dunia usaha dihadapkan pada kondisi  persaingan yang 

menjadi semakin ketat dan kompetitif. Kondisi ini menuntut sebuah 

perusahaan harus mampu beradaptasi dan mampu menjalankan usahanya 

dengan lebih efektif dan efisien. Dengan demikian perusahaan akan unggul 

dalam persaingan dan terhindar dari kebangkrutan. Usaha tersebut sudah pasti 

memerlukan modal yang banyak. Salah satu tempat untuk memperoleh dana 

adalah melalui pasar modal. Kehadiran  pasar modal memiliki pengaruh yang 

penting dalam memobilisasi dana baik dari dalam maupun luar negeri. 

Pasar modal didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrument 

keuangan (sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, dalam bentuk 

hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public 

authorities, maupun swasta (Husnan, 2000). Bagi para investor pasar modal 

adalah tempat untuk menginvestasikan dananya yang tidak hanya bertujuan 

jangka pendek tetapi untuk memperoleh keuntungan jangka panjang. Investor 

yang melakukan investasi dalam bentuk saham akan selalu memperhitungkan 

hasil dari return yang diperolehnya. Investor tersebut akan memperoleh dua 

bentuk pendapatan yang diinginkan yaitu capital gain dan pendapatan deviden 

(deviden yield). Semakin besar deviden yield maka investor akan semakin 

tertarik untuk membeli saham tersebut  (Ang, 1997).  
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Seorang investor akan terlebih dahulu mencari informasi untuk 

memastikan apakah investasi tersebut akan memberikan tingkat pengembalian 

yang diharapkan dan seberapa besar resiko yang akan dihadapi. Oleh karena 

itu, para investor yang ingin mempertahankan investasinya harus memiliki 

perencanaan yang efektif. Perencanaan yang efektif dalam hal ini adalah 

dengan menyeimbangkan tingkat return dan resiko nya dalam setiap transaksi. 

Secara teori semakin tinggi tingkat return yang diharapkan oleh investor maka 

semakin tinggi pula resiko yang dihadapi dan sebaliknya. 

Informasi tersebut bisa diperoleh dari laporan keuangan yang 

dipublikasikan perusahaan. Dari laporan keuangan, seorang investor dapat 

mengetahui bagaimana kondisi perusahaan dan kinerja manajemen 

perusahaan. Bila kinerja manajemen perusahaan baik maka hal tersebut dapat 

meyakinkan dan mendorong investor untuk menanamkan modalnya lebih 

banyak lagi.  

Penilaian kinerja sebuah perusahaan dapat dilakukan dengan cara 

membandingkan prestasi satu periode dibandingkan dengan periode 

sebelumnya sehingga dapat diketahui adanya kecenderungan selama periode 

tertentu. Selain itu juga dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan 

dengan perusahaan sejenis dalam industry itu sehingga dapat diketahui 

bagaimana posisi perusahaan dalam industri.   

Analisa laporan keuangan ini dilakukan dengan menggunakan 

beberapa tolok ukur yang yaitu rasio. Analisis rasio dapat memberikan 

informasi yang lebih baik tentang kondisi dan prestasi keuangan perusahaan. 
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Beberapa macam rasio keuangan yaitu laba akuntansi, laba per deviden lembar 

saham, return on equity (ROE), return on investment (ROI), return on assets 

(ROA), earning per share (EPS), market value added (MVA), current ratio, 

acid test ratio, perputaran persedian, perputaran total aktiva. Selain itu bisa 

menggunakan metode analisis terbaru yaitu Economic Value Added (EVA).  

Namun, penggunaan analisa rasio keuangan ini sangat bervariasi dan 

tergantung oleh pihak yang memerlukan. Selain itu analisa rasio keuangan ini 

hanya salah satu informasi yang dapat membantu mengukur kinerja 

perusahaan karena masih hal yang diperlukan data tambahan agar lebih baik 

dan maksimal.  

Pada umumnya rasio yang digunakan seorang investor untuk 

mengetahui tingkat pengembalian atas investasinya adalah , return on equity 

(ROE), return on investment (ROI),  earning per share (EPS), Economic 

Value Added (EVA). return on investment (ROI) merupakan informasi laba 

rugi bagi para investor untuk mengetahui kondisi perusahaan tersebut. Apabila 

ROI baik maka kinerja perusahaan juga akan baik yang berdampak pada 

kenaikan harga saham perusahaan yang akan diterima pemegang saham. 

Return on equity (ROE) memperhitungkan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bagi pemegang saham biasa setelah memperhitungkan 

bunga dan deviden saham preferen. Earning per share (EPS) digunakan untuk 

mengukur pencapaian keuntungan bagi para pemilik saham.  

Metode penilaian kinerja dengan menggunakan data akuntansi 

nampaknya belum sesuai dengan tujuan memaksimasi kemakmuran pemegang 
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saham. Oleh karena itu, Stern Stewart & Co pada tahun 1993 mengembangkan 

suatu konsep baru untuk menilai kinerja perusahaan yaitu EVA (Economic 

Value Added). Konsep EVA populer dikalangan analis keuangan dan investor 

karena Stern Stewart & Co mengklaim bahwa metode EVA lebih tepat dan 

akurat untuk pengukuran wealth of stockholders dibandingkan metode yang 

lain (Stewart: 1991). Konsep EVA membuat perusahaan lebih memfokuskan 

ke upaya penciptaan nilai perusahaan dan menilai kinerja keuangan 

perusahaan secara adil yang diukur dengan mempergunakan ukuran 

tertimbang (weighted) dari struktur modal awal yang ada (Widayanto,1994). 

Konsep EVA berusaha mengukur nilai tambah yang dihasilkan 

perusahaan dengan memperhatikan biaya modal yang meningkat, karena biaya 

modal menggambarkan resiko perusahaan (Mirza dan Imbuh, 1999). Selain 

itu, EVA juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan atau proyek 

yang memberikan pengembalian lebih tinggi dari biaya modalnya. Apabila 

proyek tersebut memberikan nilai total EVA yang positif, berarti proyek 

tersebut menciptakan nilai perusahaan maka sebaiknya proyek tersebut di 

ambil. Tujuannya adalah untuk mengetahui tentang kepastian investasi yang 

akan dilakukan terhadap perusahaan yang dinilai termasuk dalam kategori 

perusahaan yang berkinerja baik.  

Data yang diperlukan untuk menghitung EVA menggunakan laporan 

rugi/laba (income statement) dan neraca (balanced sheet). EVA dihitung 

berdasarkan kepentingan kreditur dan terutama para pemegang saham dan 

bukan berdasar nilai buku yang bersifat historis. Karena seorang investor yang 
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rasional tentu akan mendasarkan keputusannya pada data keuangan yang 

paling up to date bukan data yang bersifat historis  

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti tertarik untuk menguji atau 

meneliti kembali pengaruh rasio keuangan ROI, ROE, EPS dan EVA terhadap 

return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2011.  

 

B. Perumusan masalah 

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh Return On Invesment (ROI) secara signifikan 

terhadap return saham ? 

2. Apakah ada pengaruh Return On Equity (ROE) secara signifikan terhadap 

return saham ? 

3. Apakah ada pengaruh Earning Per Share (EPS) secara signifikan terhadap 

return saham ? 

4. Apakah ada pengaruh Economic Value Added (EVA) secara signifikan 

terhadap return saham ? 

5. Apakah ada pengaruh ROI, ROE, EPS, dan EVA secara simultan terhadap 

return saham ? 
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C. Tujuan penelitian  

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh ROI, ROE, EPS dan EVA 

secara parsial terhadap return saham pada peusahaan manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia periode 2009-2011. 

2. Untuk mengetahui pengaruh ROI, ROE, EPS dan EVA secara simultan 

terhadap return saham pada peusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2011. 

 

D. Batasan masalah 

Untuk membatasi masalah dalam penelitian ini agar terfokus, maka 

ruang lingkup penelitian ini menitikberatkan pada laporan keuangan 

perusahaan manufaktur selama periode yaitu 2009-2011 dengan menggunakan 

analisis rasio Return On Invesment (ROI), Return On Equity (ROE), Earning 

per Share (EPS) dan Economic Value Added (EVA).   

 

E. Manfaat penelitian 

1. Bagi manajemen perusahaan, agar penelitian ini digunakan sebagai sumber 

informasi untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan dan peringatan 

awal untuk segera melakukan tindakan korektif demi kemajuan 

perusahaan di masa yang akan datang. Selain itu dapat digunakan untuk 

memaksimalkan kemakmuran pemegang saham.  

2. Bagi investor, memberikan masukan tentang bagaimana pengaruh kinerja 

perusahaan yang tercermin dalam Return On Investment, return on equity, 
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earning per share dan Economic Value Added  serta resiko sistematik 

terhadap return saham. Penelitian ini dapat dijadikan informasi seberapa 

besar return saham sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan serta membantu menilai dan menganalisis kondisi keuangan 

perusahaan. 

3. Bagi peneliti lain agar penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan 

dalam mengkaji masalah yang sama sehingga segala kekurangan yang ada 

pada penelitian ini dapat disempurnakan.  

4. Bagi penulis, untuk mendapatkan pengetahuan dan dapat lebih memahami 

tentang memprediksi kondisi financial distress suatu perusahaan, menilai 

kinerja perusahaan serta mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi 

return saham.  

 

F. Sistematika Penulisan  

BAB I     : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II    : TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan pengertian saham, jenis saham dan return saham. 

Menguraikan pengertian laporan keuangan dan jenisnya. 

Menguraikan analisis laporan keuangan dengan rasio Return On 

Invesment (ROI), Return On Equity (ROE), Earning per Share 

(EPS). Menguraikan konsep metode Economic Value Added  
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(EVA) dan komponen perhitungannya. Menguraikan penelitian 

terdahulu dan hipotesis sementara.  

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang kerangka pemikiran, definisi operasional variabel, 

populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, sumber data serta 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.  

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahas tentang pelaksanaan hasil penelitian. Bab 

ini berisi hasil serta pembahasan dari analisis rasio keuangan yang 

digunakan untuk memprediksi pengaruhnya terhadap return saham 

pada perusahaan manufaktur di BEI. 

BAB V   : PENUTUP 

Dalam bab ini berisi simpulan dari pembahasan skripsi, batasan 

masalah serta saran-saran yang perlu disampaikan penelitian 

selanjutnya maupun bagi subjek penelitian.  

 

 

 

 

 


