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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Secara umum masyarakat pemodal (investor) yang akan melakukan 

investasi, terlebih dahulu melakukan pengamatan dan penilaian terhadap 

perusahaan yang akan dipilih dengan terus memantau laporan keuangan 

perusahaan-perusahaan tersebut terutama perusahaan yang sudah go public. 

Berdasarkan laporan keuangan tersebut dapat diketahui kinerja perusahaan 

dalam menjalankan kegiatan usaha dan kemampuan perusahaan dalam 

mendayagunakan aktivitas usahanya secara efisien dan efektif serta faktor di 

luar perusahaan ekonomi, politik, finansial dan lain-lain (Rasmin, 2007 

dalam Arista dan Astohar, 2012). 

Investasi merupakan penundaan konsumsi atau pemakaian Sumber 

Daya yang ada saat ini untuk digunakan dalam produksi efisien selama 

periode waktu tertentu (Jogiyanto, HM, 2009). Tujuan investasi adalah 

meningkatkan utilitas investor dalam bentuk kesejahteraan keuangan. 

Pendapatan dari investasi saham biasanya berasal dari dua sumber, yaitu 

perubahan harga saham dan dividen. Istilah yang berkaitan dengan 

perubahan harga saham, capital gain dan capital loss. Capital gain terjadi 

jika harga jual saham lebih tinggi dari harga belinya. Sebaliknya, jika harga 

beli lebih tinggi dari harga jual, maka terjadi capital loss. Dividen pada 

dasarnya pendapatan pemegang saham yang diperoleh karena adanya 
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pembagian keuntungan yang dilakukan oleh perusahaan. Investor pada 

umumnya berharap mendapatkan potensi pendapatan dari capital gain 

karena biasanya sumber pendapatan ini lebih mudah dan cepat dieksekusi. 

(Thrisye dan Simu, 2013). 

Return adalah hasil yang diproleh dari investasi (Jogiyanto, 2012 : 

205). Semakin tinggi harga jual saham di atas harga belinya, maka semakin 

tinggi pula return yang diperoleh investor. Apabila seorang investor 

menginginkan return yang tinggi maka ia harus bersedia menanggung risiko 

lebih tinggi, demikian pula sebaliknya bila menginginkan return rendah 

maka risiko yang akan ditanggung juga rendah (Arista dan Astohar, 2012). 

Apabila seorang investor menginginkan return yang tinggi maka ia harus 

bersedia menanggung risiko lebih tinggi, demikian pula sebaliknya bila 

menginginkan return rendah maka risiko yang akan ditanggung juga rendah 

(Arista dan Astohar, 2012). 

Capital gain atau yang sering disebut dengan actual return 

merupakan selisih antara harga pasar periode sekarang (t) dengan harga 

pasar periode sebelumnya (t-1). Kedua  konsep tersebut ( yield dan capital 

gain) merupakan total return yang akan diterima oleh para pemegang saham 

(investor) dalam jangka panjang. Dengan demikian total return merupakan 

tingkat kembalian investasi (return) yang merupakan penjumlahan dari yield 

dan capital gain (Jogiyanto, HM,  2009). 

Return On Assets (ROA) menggambarkan kinerja keuangan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aktiva yang digunakan 
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untuk operasional perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih dari aktiva yang digunakan akan berdampak pada 

pemegang saham perusahaan. ROA yang semakin bertambah 

menggambarkan kinerja perusahaan yang semakin baik dan para pemegang 

saham akan mendapatkan keuntungan dari dividen yang diterima semakin 

meningkat. (Susilowati dan Turyanto, 2011) 

Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio utang yang diukur dari 

perbandingan utang dengan ekuitas (modal sendiri). Tingkat Debt to equity 

ratio (DER) yang aman biasanya kurang dari 50 persen. Semakin kecil debt 

to equity ratio semakin baik bagi perusahaan atau semakin aman utang yang 

harus diantisipasi dengan modal sendiri (Arista dan Astohar, 2012). 

Total Asset Turnover (TATO) mengukur perputaran dari seluruh 

aktiva perusahaan, rasio ini dihitung dengan cara membagi penjualan 

dengan total aktiva (Brigham dan Hauston, 2001). Perputaran total aktiva 

menunjukkan bagaimana efektifitas perusahaan menggunakan keseluruhan 

aktiva untuk menciptakan penjualan dalam kaitannya untuk mendapatkan 

laba. Perusahaan dengan tingkat penjualan yang besar diharapkan 

mendapatkan laba yang besar pula. Nilai TATO yang semakin besar 

menunjukkan nilai penjualannya juga semakin besar dan harapan 

memperoleh laba juga semakin besar pula.  
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Price to Book Value (PBV) merupakan rasio antara harga pasar 

saham terhadap nilai bukunya. Rasio ini menunjukkan seberapa jauh sebuah 

perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan relatif terhadap jumlah 

modal yang diinvestasikan. Linda & Syam (2005) dalam Sugiarto (2011) 

menyatakan bahwa perusahaan yang dapat beroperasi dengan baik, 

umumnya memiliki rasio PBV diatas satu, yang menunjukkan nilai pasar 

saham lebih tinggi dari nilai bukunya. 

Current Ratio (CR) merupakan salah satu ukuran likuiditas yang 

bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi 

kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimilikinya. Nilai CR 

yang tinggi belum tentu baik ditinjau dari segi profitabilitasnya. Sawir 

(2005:9) menyatakan bahwa CR yang rendah akan berakibat pada 

menurunnya harga pasar saham perusahaan bersangkitan, namun CR terlalu 

tinggi belum tentu baik karena pada kondisi tertentu hal tersebut 

menunjukkan banyak dana perusahaan yang menganggur (aktivitas sedikit) 

yang pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan laba perusahaan.  

Secara garis besar informasi yang diperlukan investor terdiri dari 

informasi yang bersifat fundamental dan informasi teknikal. Melalui dua 

pendekatan informasi tersebut diharapkan investor yang melakukan 

investasi mendapatkan keuntungan yang signifikan ataupun dapat 

menghindari kerugian yang harus ditanggung (Sakti, 2010). Bagi pemegang 

saham, faktor fundamental memberikan gambaran kegiatan usaha dan 

kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan aktivitas usahanya secara 
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efisien dan efektif serta faktor di luar perusahaan ekonomi, politik, finansial 

dan lain-lain (Rasmin 2007).  

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Agung Sugiarto, (2011).  

Dengan menggunakan beta, size, Debt to Equity Ratio (DER), dan Price 

Book Value (PBV), menunjukkan bahwa beta berpengaruh positif tetapi 

tidak signifikan terhadap return saham.  Sedangkan  size, DER, PBV 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. 

Hasil penelitian, Thrisye dan Simu (2013) yang menggunakan 

variabel independen current ratio (CR), total assets tunover (TATO), debt 

to equity ratio (DER), dan return on assets (ROA). Variabel CR, TATO, 

dan ROA secara signifikan tidak berpengaruh terhadap return saham. 

Sedangkan variabel DER secara signifikan berpengaruh terhadap return 

saham.  

Penelitian yang dilakukan oleh Mandasari, dkk (2011). Di dalam 

penelitianya yang mengunakan variable independen berupa Quick Ratio 

(QR), Debt to Equity Ratio (DER), Return on Equity, dan Return on Asset 

(ROA). Dari hasil penelitian tersebut, QR, DER, ROE berpengaruh terhadap 

return saham. Sedangkan ROA tidak berpengaruh terhadap return saham. 

Penelitian yang dilakukan oleh Farkhan dan ika (2012). Yang 

memakai variable independen berupa Return On Asset (ROA), Price 

Earning Ratio (PER), Current Ratio, Debt to Equity (DER), dan Total Asset 

Turn Over (TATO). Menunjukkan hasil bahwa hanya variable ROA dan 
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PER yang signifikan terhadap return saham. Sedangkan variable CR, DER, 

TATO tidak berpengaruh terhadap return saham. 

Dari hasil beberapa penelitian diatas terdapat kontradiksi antara hasil 

dari penelitian satu dengan beberapa peneliti yang lain. Penelitia yang 

dilakukan oleh  Arista (2012) menunjukkan bahwa variable DER, dan PVB 

berpengaruh secara signifikan terhadap variable dependen yang berupa  

return saham. Hal tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Agung Sugiarto (2011). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh 

Susilowati (2011), hanya variabel DER yang berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap return saham. Penlitian yang dilakukan oleh  Mandasari 

(2011). Menunjukkan bahwa Quick Ratio,DER dan ROE berpengaruh 

signifikan terhadap return saham. Penelitian ini bertolak belakang dengan 

penelitian yang dilakukan Susilowati (2011) bahwa ROE tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return saham. Kemudian  penelitian yang dilakukan 

oleh Farkhan (2012) variabel ROA berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap return saham. Hal ini tidak konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Arista (2012) yang menunjukkan bahwa ROA tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. 

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak 

konsisten maka, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh 

beberapa faktor fundamental yang terdiri dariReturn On Asset, Debt to 

Equity Ratio, Total Asset Turn Over,Price to Book Value, dan Current Ratio 

terhadap return saham. Berdasarkan pada uraian di atas maka peneliti akan 
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melakukan penelitian dengan judul ” Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Return Saham”. 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dalam 

penilitian ini diuraikan dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Return On Asset(ROA) berpengaruh  terhadap return 

saham? 

2. Apakah Debt to Equity Ratio(DER) berpengaruh  terhadap return 

saham? 

3. Apakah Total Asset Turn Over (TATO)berpengaruh  terhadap return 

saham? 

4. Apakah Price to Book Value(PBV) berpengaruh  terhadap return 

saham? 

5. Apakah Current Ratio(CR) berpengaruh  terhadap return saham? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah Return On Asset(ROA) berpengaruh  

terhadap return saham. 

2. Untuk mengetahui apakah Debt to Equity Ratio(DER) berpengaruh  

terhadap return saham. 

3. Untuk mengetahui apakah Total Asset Turn Over 

(TATO)berpengaruh  terhadap return saham. 
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4. Untuk mengetahui apakah Price to Book Value(PBV)  berpengaruh  

terhadap return saham. 

5. Untuk mengetahui apakah Current Ratio(CR) berpengaruh  terhadap 

return saham. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat Penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian 

ini diantaranya adalah: 

1. Akademisi 

Diharapkan dapat memberikan informasi dan memberikan kontribusi 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang 

berkaitan dengan mnajemen keuangan dan teori investasi dan pasar 

modal , khususnya di bidang return saham. 

2. Investor 

Bagi para investor mungkin dapat dijadikan bahan masukan dan 

pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan dan strategi – 

stategi yang akan digunakan dalam berinvestasi di pasar modal. 

3. Emiten  

Bagi emiten, hasil penelitian ini diharapakan dapat digunakan 

sebagaidasar untuk mengambil keputusan relevan yang berkaitan 

dengan pembentukan struktur pembiayaan perusahaan yang dapat 

menarik dana dari investor dipasar modal. 
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E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab dengan urutan 

sebagai berikut:  

 

BAB I  PENDAHULUAN   

Merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II  TELAAH PUSTAKA   

Merupakan penjelasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan 

teori bagi penelitian, penelitian terdahulu dan pengembangan 

hipotesis yang digunakan dalam penelitian.  

BAB III  METODE PENELITIAN   

Merupakan penjelasan mengenai populasi dan sampel 

penelitian, data dan sumber data, variabel–variabel penelitian 

(variabel independen dan variabel dependen) dan definisi 

operasional variabel, metode pengumpulan data dan metode 

analisis untuk penelitian.  

BAB IV  HASIL DAN ANALISIS   

Merupakan penjelasan mengenai deskripsi objek penelitian, 

analisis data dan pembahasan yang dilakukan sesuai dengan alat 

analisis yang digunakan. 
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BAB V  PENUTUP   

Memaparkan kesimpulan dari analisis atau pembahasan yang 

telah dilakukan, keterbatasan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


