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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era Globalisasi tak bisa dihindari oleh negara manapun di dunia, 

mau tidak mau, suka tidak suka semua masyarakat dan negara diseluruh dunia 

akan  terkena dampaknya. Globalisasi membawa dampak luas dan signifikan 

bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Aspek sosial, ekonomi, politik, 

kebudayaan sampai pada aspek lingkungan hidup, Semua aspek saling 

berkait, perubahan aspek yang satu akan menimbulkan perubahan aspek lain.  

Globalisasi membawa perubahan menyeluruh, karena itu semua negara harus 

mampu memanfaatkan dan melindungi dirinya dari kekuatan kekuatan yang 

tidak menguntungkan, jika tidak menginginkan lahirnya masalah 

dimasyarakat. 

Dampak kuat yang paling terasa adalah ekonomi, antara lain industri 

perdagangan dan usaha. Pada aspek ini memiliki keterkaitan dengan  

perkembangan pasar modal untuk pembiayaan dunia usaha. Pasar modal 

dapat diartikan sebagai tempat bertemunya orang yang memerlukan modal 

dan orang yang mempunyai modal, sehingga pemilik modal yang kondusif 

diperlukan agar bisa dimanfaatkan oleh yang membutuhkan, dalam hal ini 

dunia usaha untuk mendukung perkembangan usahanya. 

Tidak dapat di pungkiri bahwa keberadaan investor sangat 

berpengaruh kuat terhadap perkembangan ekonomi negara. Sebaliknya semua 
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investor dituntut untuk melakukan analisis terlebih dahulu sebelum 

mengambil keputusan penting dalam menanamkan modalnya. Ini diperlukan 

untuk mengurangi resiko yang akan terjadi, sebab investasi pada sektor riil 

(pasar modal) merupakan investasi dana dengan jumlah besar dengan 

keuntungan yang besar pula. Dalam melakukan analisis keuangan perusahaan 

sebelum memutuskan investasi, investor harus memperoleh informasi yang 

akurat tentang nilai intrinsik harga saham tersebut (under value). Nilai 

intrinsik di pengaruhi oleh angka-angka  yang ada di internal perusahaan yang 

dicerminkan oleh laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan 

perusahaan bisa disebut juga dengan rasio finansial perusahaan yang 

menggambarkan tingkat laba perusahaan. Semua ini harus diketahui 

informasinya sebagai bahan untuk mengambil keputusan bagi pemilik  modal. 

Melalui gambaran itulah maka rasio finansial perusahaan bisa 

digunakan untuk mengenal faktor kunci atau faktor fundamental pada harga 

saham suatu perusahaan. Ketajaman analisa diperlukan untuk menghindari 

resiko investasi modal. 

Menganalisa faktor fundamental itu sendiri didasarkan pada laporan 

keuangan perusahaan dengan menggunakan analisis rasio keuangan serta  

ukuran-ukurannya. Rasio keuangan di kelompokkan dalam lima jenis rasio, 

antara lain :(1) rasio likuiditas; (2) rasio aktivitas; (3) rasio profitabilitas; (4) 

rasio solvabilitas (leverage); (5) rasio pasar. Rasio profitabilitas sendiri terdiri 

atas lima rasio yaitu :Gross Profit Margin (GPM), Net Profit Margin (NPM), 
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Return on Asset (ROA), atau sering juga disebut dengan Return on Investment 

(ROI), dan Return on Equity (ROE). 

Menurut Fakhruddin (2008) pasar modal merupakan sumber 

pembiayaan dengan menerbitkan saham atau obligasi. Perusahaan juga bisa 

membiayai berbagai kebutuhan modal jangka panjang tanpa bergantung pada 

pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya. Pasar modal mempunyai 

kelebihan-kelebihan menguntungkan bagi usaha, untuk mendapatkan modal 

dalam jumlah besar, sehingga dapat mengangkat status perusahaan untuk Go 

Publik. Status ini akan memudahkan perusahaan untuk mengakses sumber 

sumber pembiayaan yang besar. 

Pada perusahaan yang sudah Go Publik cenderung menjadi sasaran 

pembiayaan para investor untuk menanamkan modalnya, disisi lain 

perusahaan yang sudah Go Publik mempunyai konsekuensi harus terbuka, 

artinya mengundang investor manapun yang ingin menanamkan modalnya. 

Dengan keterbukaan ini berarti perusahaan sudah melewati transformasi yang 

sebelumnya merupakan perusahaan tertutup berubah menjadi terbuka dalam  

menghimpun sumber-sumber pembiayaan dari luar. Oleh karena itu 

perusahaan yang sudah melewati transformasi dan Go Publik berarti berada 

pada jajaran perusahaan elite, atau sudah mencapai tingkatan sangat kredibel, 

akuntabel di percaya publik sehingga menarik perhatian para pemilik modal 

untuk menginvestasikan dananya. 

Secara umum harga saham dipasar modal dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain yaitu: kinerja perusahaan secara keseluruhan khususnya 
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prospek perusahaan dimasa mendatang serta laba yang akan dihasilkan. 

Selain itu deviden yang dibagikan kepada pemegang saham, suku bunga 

bank, serta tingkat perubahan harga dianggap cukup berpengaruh. Dari 

beberapa fundamental fakor tersebut dipengaruhi oleh kondisi perekonomian 

suatu negara. 

Informasi keuangan diperlukan untuk mengambil keputusan. 

Informasi keuangan diperusahaan disajikan dalam  laporan keuangan dan 

dipertimbangkan sebagai dasar untuk mengurangi ketidakpastian dalam 

pengambilan keputusan oleh para pemakai laporan keuangan. Laporan  

keuangan perusahaan pada hakikatnya merupakan hasil akhir dari kegiatan 

akuntansi perusahaan yang bersangkutan. Informasi tentang kondisi keuangan 

dan hasil operasi perusahaan sangat berguna bagi berbagai pihak, baik pihak 

yang ada didalam perusahaan tersebut maupun pihak yang ada diluar lingkup 

perusahaan. (Jumingan, 2006). 

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang penting bagi 

investor dimana berguna dalam pengambilan keputusan investasi, manfaat 

laporan keuangan tersebut menjadi optimal bagi investor apabila investor 

dapat menganalisis lebih lanjut melalui analisis rasio keuangan (Penman, 

1991 dalam IG. K. A. Ulupui, 2005). Neraca, laporan laba-rugi, laporan 

perubahan posisi keuangan, atau laporan arus dana merupakan komponen dari 

laporan keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya sebagai 

laporan arus dana, atau laporan arus kas). 
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Menurut Gespersz (2003) mengemukakan bahwa untuk mengukur 

kinerja suatu perusahaan, investor biasanya melihat kinerja keuangan yang 

tercermin dari berbagai macam rasio. Salah satu indikator pengukuran kinerja 

keuangan yang sering digunakan adalah profitabilitas perusahaan.  

Menurut Sawir (2005) untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi 

perusahaan, analisis keuangan memerlukan beberapa tolak ukur. Tolak ukur 

yang sering digunakan adalah rasio atau indeks, yang menghubungkan dua 

data keuangan yang satu dengan yang lainnya. Adapun analisis dan 

inteprestasi dari berbagai macam rasio dapat memberikan pandangan yang 

lebih baik tentang kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, bagi para 

analisis yang ahli dan berpengalaman dibandingkan analisis yang tidak 

didasarkan atas data keuangan sendiri sendiri yang tidak berbentuk rasio. 

Tingkat kesehatan keuangan perusahaan dapat digunakan alat 

analisis yang biasa dengan analisis rasio keuangan. Untuk melakukn analisis 

rasio keuangan diperlukan perhitungan rasio-rasio keuangan yang 

mencerminkan aspek-aspek tertentu. Rasio-rasio keuangan mungkin dihitung 

berdasarkan atas angka-angka yang terdapat di neraca, atau laporan laba-rugi. 

Setiap analisis keuangan bisa saja merumuskan rasio tertentu yang dianggap 

mencerminkan aspek-aspek tertentu. (Husnan, 2002) 

Analisis laporan keuangan penting dilakukan untuk mengetahui 

kekuatan dan kelemahan perusahaan. Untuk mengetahui apakah laporan 

keuangan dalam kondisi baik atau tidak dapat dilakukan berbagai analisa 

salah satunya adalah analisa rasio. Rasio keuangan dalam penelitian ini dapat 
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dilihat dari aspek likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas terhadap 

perusahaan. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah 

perusahaan Indeks LQ 45 yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.  

Berdasarkan latar belakang maka penulis mengambil judul:  

“Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham 

Pada Perusahaan Indeks LQ 45 Terdaftar Di Bursa Efek Inonesia 

Periode 2010-2014”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan pada judul dan latar 

belakang diatas maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Apakah Current Ratio berpengaruh terhadap Return Saham? 

2. Apakah Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Return Saham? 

3. Apakah Retun on Asset berpengaruh terhadap Return Saham? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk memeberikan informasi secara empiris 

tentang: 

1. Untuk Menganalisis pengaruh Current Ratio terhadap Return Saham pada 

perusahaan indeks LQ 45 yang terdaftar di BEI. 
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2. Untuk Mengetahui pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Return Saham 

Saham pada perusahaan indeks LQ 45 yang terdaftar di BEI. 

3. Untuk Mengetahui pengaruh Return on Asset terhadap Return Saham 

Saham pada perusahaan indeks LQ 45 yang terdaftar di BEI. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis diharapkan 

penelitian ini bermanfaat bagi pembaca, pengguna, manajemen dan 

pengambil keputusan. 

1. Bagi pengguna laporan keuangan, pada kasus ini adalah investor maupun 

kreditor, diharapkan penelitian ini  dapat dijadikan dasar sebagai penilaian 

kinerja manajemen yang menjadi pertimbangan awal dalam proses 

pengambilan keputusan investasi saham. 

2. Sebagai salah satu sumber informasi untuk pengembangan penelitian 

berikutnya yang berkaitan dengan analisis pengaruh kinerja keuangan 

terhadap return saham. 

3. Bagi manajemen, diharapkan ini dapat dijadikan motivasi untuk 

meningkatkan kinerja manajemen, sehingga dapat terlihat dalam laporan 

keuangan yang telah mereka susun serta sebagai  dasar pengambilan 

keputusan mengenai kebijaksanaan yang menyangkut rasio kinerja 

keuangan terhadap keputusan investasi saham. 
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4. Bagi para pengambil keputusan (eksekutif), diharapkan penelitian ini dapat 

dijadikan dasar penilaian dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

di masa mendatang. 

5. Bagi pembaca, Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan 

referensi yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian lain. Hasil dari 

penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris mengenai perbedaan 

rasio keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan peruahaan serta 

pengaruh rasio keuangan yang tergambarkan dalam laporan keuangan 

terhadap return saham. 

 

E. Sistematika Penelitian 

Agar penulisan ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan disusun 

sistematika penulisan yang disajikan dalam lima bab yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori yang melandasi 

penelitian ini meliputi laporan keuangan, pasar modal, analisis 

rasio keuangan, return saham, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran dan hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas ruang lingkup penelitian, 

populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber 

data, variabel dan pengukurannya, metode analisis data, dan alat 

analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang statistik 

diskriptif, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, 

dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


