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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan akan 

memerlukan dana yang cukup besar, dimana pemenuhannya tidak bias hanya 

mengandalkan sumber dari pemerintah saja. Partisipasi masyarakat sangat di 

harapkan untuk ikut aktif melalui keikutsertaanya dalam usaha menggerakkan 

perekonomian.  

Pembangunan suatu negara memerlukan dana investasi dalam jumlah 

yang tidak sedikit. Dalam pelaksanaannya diarahkan untuk berlandaskan 

kepada kemampuan diri sendiri, di samping memanfaatkan dari sumber 

lainnya sebagai pendukung. Oleh karena itu perlu ada usaha yang sungguh-

sungguh untuk mengarahkan dana investasi yang bersumber dari dalam, yaitu 

tabungan masyarakat, tabungan pemerintah dan penerimaan devisa. “salah 

satu ciri negara berkembang adalah tingkat tabungan masyarakat masih 

rendah, sehingga dana untuk investasi menjadi tidak mencukupi” (Bruce 

LIoyd, 1976: 46).  

Pasar modal adalah pasar dari berbagai instrumen keuangan (sekuritas) 

jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang 

(obligasi) maupun modal sendiri (saham) yang diterbitkan oleh pemerintah 

maupun  perusahaan swasta (Husnan, 1994). Pasar modal mempunyai peranan 

penting dalam pembangunan ekonomi, karena pasar modal sebagai salah satu 
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sumber pembiayaan eksternal jangka panjang bagi dunia usaha khususnya 

perusahaan yang go public dan sebagai wahana investasi bagi masyarakat 

(Farid dan Siswanto, 1998). Bagi masyarakat khususnya investor sebagai 

pihak yang memiliki kelebihan dana, pasar modal dapat menjadi suatu 

alternatif investasi. 

Pasar modal di pandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk 

mempercepat pembangunan suatu negara. Hal ini di mungkinkan karena pasar 

modal merupakan wahana yang dapat menggalang pengerahan dana jangka 

panjang dari masyarakat untuk di salurkan ke sektor-sektor yang produktif. 

Apabila pengerahan dana dari masyarakat melalui lembaga- lembaga keuangan 

maupun pasar modal sudah berjalan dengan baik, maka dana pembangunan 

yang bersumber dari luar nageri makin lama makin di kurangi. 

Adanya pasar modal, perusahaan tidak terlalu sulit mengatasi masalah 

dana, karena posisi yang dianggap tidak aman dapat diperbaiki dengan 

menarik dana dari masyarakat melalui pasar modal dengan menjual saham.    

Dengan potensinya yang semakin besar untuk memobilisasi dana, pasar 

modal memiliki arti yang strategis bagi pembangunan perekonomian nasional. 

Manfaat pasar modal bagi pembangunan nasional secara langsung adalah: 

1. Memperbaiki struktur permodalan perusahaan.  

2. Meningkatkan efisiensi alokasi sumber-sumber dana. 

3. Menunjang terciptanya perekonomian yang sehat. 
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4. Meningkatkan penerimaan negara, dan dapat mengurangi utnag luar negeri 

swasta (Ary Suta: 1988).  

Sementara itu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar 

modal (Husnan:1996) adalah:  

1. Penawaran sekuritas, faktor ini berarti harus banyak perusahaan yang 

bersedia untuk menerbitkan sekuritas di pasar modal.  

2. Permintaan akan sekuritas, factor ini berarti harus banyak masyarakat yang 

memiliki jumlah dana yang di perlukan untuk membeli sekuritas yang di 

tawarkan baik yang berasal dari individu, perusahaan non keuangan 

maupun lembaga keuangan.  

3. Kondisi politik dan ekonomi, kondisi poliktik yang stabil akan membantu 

pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan 

pendapatan masyarakat dan pada akhirnya akan mempengaruhi penawaran 

dan permintaan akan sekuritas. 

4. Masalah hukum dan peraturan, pembeli sekuritas pada dasarnya sangat 

bergantung pada informasi yang di sediakan oleh perusahaan-perusahaan 

emiten sekuritas, peraturan yang melindungi pemodal dari informasi yang 

tidak benar menyesatkan menjadi mutlak di perlukan.  

5. Peran lembaga- lembaga pendukung pasar modal, lembaga- lembaga seperti 

BAPEPAM, bursa efek, akuntan publik, Underwriter, Wali Amanat, 

Notaris, Konsultan hukum, Lembaga kliring dan lain- lain perlu bekerja 

dengan profesional dan bisa di andalkan sehingga kegiatan emisi dan 

transaksi di bursa efek berjalan dengan cepat, efisien dan bisa di percaya. 
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Saham perusahaan yang go publik sebagai komoditi investasi tergolong 

berisiko tinggi, karena sifat komoditinya sangat peka terhadap perubahan-

perubahan yang terjadi, baik perubahan di luar negeri maupun di dalam negeri, 

perubahan di bidang politik, ekonomi, moneter, Undang-undang, atau 

peraturan, maupun perubahan yang terjadi di dalam indus tri dan perubahan itu 

sendiri. Perubahan-perubahan tersebut dapat berdampak positif dan dapat pula 

berdampak negatif. 

Melihat perkembangan pasar modal yang di kaitkan dengan pengaruh 

global, krisis moneter dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia saat ini, 

tantangan yang di hadapi semakin berat. Kebijakan moneter yang di tetapkan 

akibat krisis moneter dan prospek perusahaan yang semakin tidak jelas, secara 

langsung mempengaruhi perilaku pemodal dan kinerja emiten. Naiknya suku 

bunga berjangka akibat kebijakan dimaksud menyebabkan para pemodal 

mencari alternatif lain yang lebih menguntungkan, sehingga memberikan batas 

yang semakin sempit bagi peningkatan penanaman modal dalam saham-saham 

perusahaan yang di jual di Bursa Efek (Syahid Natarsyah : 2000). 

Persoalan yang timbul adalah sejauh mana perusahaan mampu 

mempengaruhi harga saham di pasar modal, dan faktor atau variabel apa saja 

yang dapat di jadikan indikator, sehingga memungkinkan perusahaan untuk 

mengendalikannya, sehingga tujuan meningkatkan nilai perusahaan melalui 

peningkatan nilai saham yang di perdagangkan di pasar modal dapat di capai.  

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

faktor fundamental terhadap return saham pada perusahaan manufaktur sektor 
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Food and Baverage di BEI. Dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut 

diatas dan menyadari perlunya analisis kinerja keuangan suatu perusahaan 

maka peneitian inimengambil judul yaitu: “ANALISIS PENGARUH 

FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP RETURN SAHAM PADA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR GO PUBLIK DI BEI ”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang 

timbul adalah : apakah faktor- faktor fundamental (ROA, ROE, BV, BER) 

mempengaruhi harga saham perusahaan manufaktur yang go public di Bursa 

Efek Indonesia pada periode 2005-2006 baik secara bersama-sama maupun 

secara parsial? 

 
C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, masalah yang akan di bahas di batasi hanya 

menganalisis faktor- faktor fumdamental internal perusahaan yang return on 

assets, return on equity, debt to equity ratio, book value yang mencerminkan 

sensitifitas saham perusahaan terhadap indeks pasar. 

 
D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah ada faktor-faktor fundamental seperti return on 

assets, return on equity, dividend payout ratio, debt to equity ratio, dan 

book value equity pershare secara bersama-sama berpengaruh nyata 



6 

 6

terhadap harga saham perusahaan pada kelompok industri barang 

komsumsi di pasar modal Indonesia. 

2. Untuk mengetahui apakah ada faktor-faktor fundamental seperti return on 

assets, return on equity, dividend payout ratio, debt to equity ratio, dan 

book value equity pershare secara parsial berpengaruh nyata terhadap 

harga saham perusahaan pada kelompok industri barang komsumsi di 

pasar modal Indonesia. 

3. Untuk mengetahui faktor atau variabel mana yang berpengaruh signifikan 

dan dominan terhadap harga saham perusahaan kelompok industri barang 

komsumsi di pasar modal Indonesia. 

E. Manfaat Penelitian. 

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah: 

1. fundamental berpengaruh terhadap perubahan harga saham, sehingga 

hasilnya dapat di gunakan sebagai dasar penentu kebijakan bagi 

perusahaan.  

2. Bagi investor dan calon investor, hasil penelitian ini di harapkan dapat di 

gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

Investasi. 

3. Bagi para akademisi dan peneliti, hasil laporan ini dapat di gunakan 

sebagai bahan informasi dan bagi pengembangan penelitian selanjutnya.  

 

 



7 

 7

 

F. Sistematika penulisan 

BAB I. PENDAHULUAN.  

Dalam bab ini akan di jelaskan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian & 

sistematika. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.  

Dalam bab ini akan menguraikan landasan teori yang akan 

mendukung dalam pelaksanaan penelitian yaitu mengenai pengertian 

pasar modal, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesa. 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.  

Dalam bab ini memuat tentang metode pengambilan sampel, sumber 

data, metode pengumpulan data & metode analisis data. 

BAB IV.  ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN 

Berisi mengenai gambaran umum pasar modal, data-data yang 

diperoleh, analisis data serta hasil analisis data & pembahasan.  

BAB V. PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan akhir hasil penelitian serta  

saran-saran penulis. 

 


