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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal merupakan suatu tempat yang mempertemukan 

penawaran dan permintaan jangka panjang dalam bentuk efek. Pasar modal 

mempunyai peran yang sangat strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan 

bagi dunia usaha dan investasi. Informasi yang selalu dibutuhkan oleh para 

investor adalah suatu informasi laporan keuangan. Paling sedikit satu kali 

dalam setahun, perusahaan publik berkewajiban menerbitkan laporan 

keuangan tahunan kepada para investor yang ada di bursa. Bagi investor, 

laporan keuangan tahunan merupakan sumber berbagai macam informasi 

khususnya neraca dan laporan laba rugi perusahaan. Oleh karena itu, publikasi 

laporan keuangan perusahaan (emiten) merupakan saat-saat yang ditunggu 

oleh para investor di pasar modal karena dari publikasi laporan keuangan itu 

para investor dapat mengetahui perkembangan emiten, yang digunakan 

sebagai salah satu pertimbangan untuk membeli atau menjual saham yang 

dimiliki. Studi masa lalu telah menunjukkan pentingnya laporan keuangan 

tahunan perusahaan sebagai sumber untuk investasi (Sunarto, 2001).  

Kegiatan investasi yang dilakukan oleh para investor pada umunya 

terbagi menjadi dua yaitu investasi pada obyek yang mempunyai risiko dan 

investasi pada obyek yang bebas risiko. Investasi pada obyek yang memiliki 

risiko yaitu suatu investasi pada obyek yang tingkat returnnya di masa yang 
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akan datang masih memiliki unsur ketidakpastian, sedangkan investasi pada 

obyek yang bebas risiko yaitu suatu investasi pada obyek yang mempunyai 

tingkat return di masa yang akan datang sudah bisa dipastikan. Investasi pada 

obyek risiko merupakan salah satu investasi dalam bentuk investasi pembelian 

saham diperusahaan. Keberadaan saham di perusahaan inilah yang sering 

diperdagangkan saat ini. Tujuan seorang investor dalam berinvestasi adalah 

memaksimakan return, tanpa melupakan faktor risiko investasi yang harus 

dihadapinya (Tandelilin, 2001). Para investor yang menginvestasikan dananya 

pada saham di suatu perusahaan akan memperoleh keuntungan dalam bentuk 

dividen atau capital gain. 

Sebelum melakukan investasi pada pembelian saham perusahaan, 

seorang investor harus memiliki perencanaan yang efektif dan efesien. 

Perencanaan tersebut dimulai dari memastikan apakah modal yang 

ditanamkan pada perusahaan mampu memberikan tingkat return yang 

diharapkan atau tidak yaitu dengan cara memperhatikan kinerja suatu 

perusahaan yang menerbitkan saham, ketika kinerja suatu perusahaan baik 

akan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga investor akan berminat untuk 

berinvestasi di perusahaan tersebut, sehingga akan berdampak juga terhadap 

return saham (Hernendiastoro, 2005). Hal lain yang harus diperhatikan oleh 

para investor yaitu adanya risiko-risiko yang akan timbul pada saat 

berinvestasi. 

Selain itu para calon investor tidak hanya asal-asalan saja dalam 

melakukan transaksi investasi pembelian saham perusahaan, akan tetapi 
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seorang investor terlebih dahulu mengamati prospek laba yang akan diperoleh 

dalam menanamkan modal investasi di masa yang akan datang serta kualitas 

manajemen dari perusahaan tersebut.  Karena seorang investor adalah individu 

yang melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki tujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan mereka (Lievia, 2013). Jika pasar modal bersifat 

efisien maka calon investor akan dapat mengetahui kondisi dari perusahaan 

yang menerbitkan saham tersebut karena harga dari surat berharga yang 

diperdagangkan oleh perusahaan dapat mencerminkan suatu penilaian kinerja 

terhadap perusahaan penerbit saham tersebut. 

Dalam membeli saham, seorang investor selalu mengharapkan 

memperoleh return yang tinggi selama berinvestasi. Jogiyanto (2000) 

menyatakan bahwa dalam kenyataannya investor dihadapkan pada realized 

return yang berbeda dengan expected return yaitu perbedaan antara hasil yang 

diharapkan dengan kenyataan merupakan sumber dari risiko yang bersumber 

dari ketidakpastian. Dengan adanya ketidakpastian dari return atas saham 

yang dibeli oleh investor berarti seorang investor masih menduga-duga atas 

return yang akan diperoleh investor dimasa mendatang. Oleh sebab itu, return 

saham yang dimiliki perusahaan sangat penting bagi perusahaan karena 

digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari suatu perusahaan, 

sehingga perusahaan selalu berusaha agar memiliki kinerja yang baik dan 

mampu menarik para investor membeli saham atau menanamkan modalnya. 

Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Semakin tinggi 

harga jual saham di atas harga belinya, maka semakin tinggi pula return yang 
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diperoleh investor. Sebagai individu yang rasional, investor akan 

mempertimbangkan return yang diharapkan akan diterima di expected return 

dan besaran risiko yang harus ditanggung sebagai konsekuensi logis dari 

keputusan yang telah diambil. Apabila seorang investor menginginkan return 

rendah maka risiko yang akan ditanggung juga rendah.Mengingat pentingnya 

harga saham dalam menentukan besaran return saham maka dinamika 

perubahan harga saham atau return merupakan suatu hal yang menarik untuk 

dikaji (Ang, 2001). 

Untuk memprediksi return saham banyak faktor yang dapat digunakan 

sebagai tolak ukur dari berbagai macam faktor. Faktor tersebut antara lain 

adalah informasi keuangan perusahaan dan informasi pasar saham. Informasi 

keuangan dan informasi pasar saham dapat digunakan untuk memprediksi 

suatu return dari investasi dengan cara menghitung dengan menggunakan 

analisis rasio keuangan. Besar kecilnya rasio dapat dijadikan sebagai indikator 

seberapa besar laba yang diperoleh perusahaan (Mamduh dkk, 2005). Hal ini 

dapat diketahui bahwa rasio keuangan adalah alat analisis keuangan yang 

perencanaannya sederhana dan praktis. Rasio keuangan yang digunakan oleh 

pengguna data keuangan internal maupun eksternal untuk membuat keputusan 

ekonomi termasuk investasi dan keputusan evaluasi kinerja. Banyak model 

keuangan dan akuntansi yang dikembangkan selama dekade terakhir ini. 

Namun, rasio keuangan yang masih memiliki kekuatan klasik dan mendasar 

baik sebagai bagian terakhir dari model-model analisis keuangan tersebut 

(Majed Abdel, 2012). 
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Rasio yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga rasio keuangan 

yang digunakan yaitu rasio likuiditas, rasio leverage atau solvabilitas dan rasio 

profitabilis dalam menentukan return saham suatu perusahaan. Rasio 

likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya. Rasio likuiditas 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Current Ratio. Rasio leverage 

mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio leverage 

yang digunakan adalah rasio Debt to Equity Ratio (DER). Rasio profitabilitas 

mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh 

besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan 

penjualan maupun investasi. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini 

adalahReturn on Equity (ROE). Rasio-rasio keuangan tersebut digunakan 

untuk menjelaskan kekuatan dan kelemahan kondisi keuangan perusahaan 

serta untuk memprediksi return saham di pasar modal (Restiyani, 2006). 

Dengan adanya masalah yang ada di dalam perusahaan maka perlu 

diadakan penelitian kembali untuk melihat seberapa besar pengaruh rasio 

keuangan terhadap return saham didalam perusahaan, yang nantinya 

penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk para investor dalam berinvestasi 

di pasar modal. Berdasarkan data dan penelitian diatas maka peneliti 

mengambil judul “ANALISIS PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, 

LEVERAGE DAN PROFITABILITAS TERHADAP RETURN SAHAM 

PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI 

BURSA EFEK INDONESIATAHUN 2011-2013”. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

1. Apakah Current Ratio mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2011-2013? 

2. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2011-2013? 

3. Apakah Return On Equity (ROE) mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun2011-2013? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain : 

1. Untuk menganalisis pengaruh Current Ratio terhadap return saham pada 

perusahaan manufktur. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap return 

saham pada perusahaan manufaktur. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap return 

saham pada perusahaan manufaktur. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain : 

1. Bagi pengguna dana, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. 

2. Bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan pengambilan 

keputusan sebelum seorang investor menginvestasikan dananya. 

3. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan 

dalam melalukan penelitian yang mengenai return saham. 

4. Bagi pihak lainnya dapat dijadikan sebagai referensi dan informasi 

mengenai return saham. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini akan menguraikan tentang laporan keuangan, 

pasar modal, saham, return saham, investasi dan rasio 

keuangan serta penelitian terdahulu. 
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BAB III METODELOGI PENELITIAN 

 Pada bab ini akan menguraikan tentang jenis penelitian, 

kerangka pemikiran, hipotesis, populasi dan sampel, metode 

pengambilan sampel, data dan sumber data, variabel penelitian 

dan definisi operasional variabel serta metode analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini berisi tentang gambaran umum bursa efek, 

deskripsi data, analisis data dan hasil dari penelitian. 

BAB V PENUTUP 

 Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diharapkan ada 

manfaatnya bagi penulis dan bagi pembaca. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 




