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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Semua perusahaan manufaktur di Indonesia dalam era globalisasi 

seharusnya berusaha untuk memproduksi barang yang berkualitas tinggi 

dengan biaya rendah  untuk meningkatkan daya saing baik di pasar domestik 

maupun pasar global. Situasi ini mendorong mereka untuk mengadaptasikan 

sistem manufaktur yang dapat mempercepat proses penciptaan nilai tambah, 

antara lain dengan melakukan hubungan kontraktual dengan para pemasok 

dan investor. 

Menurut Hartono (2007) returnmerupakan hasil yang diperoleh dari 

investasi atau tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu 

investasi yang dilakukannya. Dengan demikian returnsaham merupakan 

tingkat hasil pengembalian yang akan diperoleh investor atas investasinya 

terhadap saham suatu perusahaan. 

Return saham digunakan sebagai salah satu variabel dalam penelitian 

mengenai pasar modal, umumnya digunakan sebagai variabel terikat. 

Parameter yang banyak digunakan dalam penelitian mengenai return saham, di 

antaranya adalah faktor-faktor fundamental, yaitu informasi keuangan 

perusahaan atau informasi pasar. Investor menanamkan modalnya pada 

sekuritas untuk mendapatkan return maksimal dengan risiko tertentu ataupun 

untuk mendapatkan return tertentu dengan risiko yang minimal, untuk 

mendapatkan return yang diinginkan investor di masa yang akan datang, 
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diperlukan analisis untuk mengetahui apakah saham di pasar menunjukkan 

nilai sebenarnya dari saham sekuritas yang diperdagangkan tersebut. Investor 

memperhatikan kinerja perusahaan yang menerbitkan saham sebagai dasar 

penilaian investor terhadap saham tersebut. Oleh karena itu return saham 

penting bagi investor dan perusahaan, karena return saham digunakan sebagai 

alat pengukur kinerja perusahaan oleh investor untuk berinvestasi pada 

perusahaan di pasar saham. Menjaga dan memperbaiki kinerja perusahaan 

yang dapat mempengaruhi investor merupakan tanggung jawab perusahaan 

agar portofolio saham yang diinvestasikan meningkat (Hanani, 2010). 

Pasar modal merupakan tempat alternatif salain bank dan lembaga 

keuangan non bank bagi investor untuk penanaman modal (investasi). 

Bekerjanya pasar modal secara optimal adalah tersedianya informasi, baik 

informasi keuangan dan informasi non keuangan dan diakses oleh semua 

pihak. Informasi ini berguna bagi investor sebagai dasar mengadakan 

penilaian perusahaan. Peranan pasar modal menjadi sangat penting mengingat 

pasar modal sebagai tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana. 

Suatu penilaian emiten didapatkan dari informasi yang tersedia di pasar 

modal,sehingga masyarakat bisa lebih mudah memperoleh informasi tentang 

penilaian emiten suatu perusahaan. Aspek yang dinilai masyarakat dalam 

berinvestasi adalah kinerja keuangan perusahaan yang diukur dari laporan 

keuangan suatu perusahaan. Maka dari itu perusahaan akan selalu memberikan 

laporan keuangannya agar para calon investor dapat mengetahui apa dan 
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bagaimana kinerja suatu perusahaan, dan plenning perusahaan yang 

kedepannya. 

Investor pasti sangat tertarik untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan yang dapat memberikan returnsaham yang tinggi. Untuk itu, 

sebelum memutuskan untuk berinvestasi, investor akan melakukan penilaian 

terhadap perusahaan. Salah satu cara menilainya yaitu melakukan analisis 

kinerja perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan sehingga kinerja 

keuangan perusahaan berkaitan dengan return saham (Husnan, 2003 dan 

Trisnaeni, 2007).  

Apabila kinerja perusahaan baik, maka perusahaan dinilai semakin 

meningkat keberhasilannya. Dengan demikian membuat para investor melirik 

perusahaan tersebut untuk menanamkan modalnya sehingga akan terjadi 

kenaikan harga saham yang pada akhirnya,meningkatkan return yang didapat. 

Sebaliknya, jika kinerja perusahaan buruk, maka dinilai sebagai gejala 

timbulnya masalah. Dengan demikian akan menyebabkan penurunan harga 

saham pada perusahaan tersebut dan hal itu juga mempengaruhi return 

perusahaan. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis salah satu faktor 

yang mempengaruhi return saham, yaitu kinerja keuangan perusahaan. 

Dalam berinvestasi di pasar modal tidak saja memerlukan 

pemikiranyang lebih “rumit” dan informasi yang lebih kompleks, namun 

jugamenghadapi resiko yang relatif lebih besar bila dibanding dengan 

bentukbentuksimpanan pada sistem perbankan. Oleh karena itu, biasanya 
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returnyang diharapkan pada investasi saham relatif lebih besar dibanding 

tingkatbunga simpanan pada bank-bank. 

Investor selalu memperhatikan dua hal bila berinvestasi di pasar modal 

yaitu keuntungan yang diharapkan dan rasio yang mungkin saja terjadi. Jadi 

dalam hal ini investasi dalam bentuk saham menjanjikan keuntungan dan 

resiko yang lumayan tinggi. Pada dasarnya bila semakin besar return yang 

diharapkan semakin besar pula resiko yang terjadi. Oleh karena itu agar 

memperoleh pendapatan yang maksimal di masa mendatang sangat 

berpengaruh positif  terhadap harga saham (mulyono,2000:100). 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis terkait dan pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh kinerja keuangan 

yang terdiri dari ROA (Return On Assets), ROE (Return On Equity), NPM (Net 

Profit Margin), GPM (Gross Profit Margin), EPS (Earning Per Share) 

terhadap harga saham pada perusahaaan manufaktur yang terdapat di Bursa 

Efek Indonesia.  

Berdasarkan uraian diatas, maka judul yang dipilih adalah “ 

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM  

PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA 

 

1.2  RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, analisis keterkaitan dan pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 
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1. Apakah ROA berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan 

Manufaktur di Bursa Efek Indonesia ? 

2. Apakah ROE berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan 

Manufaktur di Bursa Efek Indonesia ? 

3. Apakah NPM berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan 

Manufaktur di Bursa Efek Indonesia ? 

4. Apakah GPM berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan 

Manufaktur di Bursa Efek Indonesia ? 

5. Dari perhitungan diatas, rasio mana yang dominan memepengaruhi return 

saham pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia ? 

 

1.3  TUJUAN PENELITIAN  

Adapun tujuan dri penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis pengaruh ROA terhadap return saham pada perusahaan 

Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

2. Menganalisis pengaruh ROE terhadap return saham pada perusahaan 

Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

3. Menganalisis pengaruh NPM terhadap return saham pada perusahaan 

Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

4. Menganalisis pengaruh GPM terhadap return saham pada perusahaan 

Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

5. Mengetahui variabel apa yang paling  dominan mempengaruhi return saham 

pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 
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1.4  MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti adalah : 

1. Manfaat teoritis 

a. Bagi peneliti 

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat dalam mengembangkan 

konsep-konsep tentang pengaruh kinerrja keuangan terhadap return 

saham pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

b. Bagi peneliti lebih lanjut 

Diharapkan sumber informasi dan referensi agar memungkinkan 

penelitian selanjutnya mengenai soal topik-topik yang berkaitan 

dengan kinerja keuangan terhadap return saham, baik yang bersifat 

melengkapi atau melanjutkan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Investor 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat diharapkan sebagai alat 

bantu dalam mempertimbangkan keputusan investasinya di pasar 

modal. 

b. Bagi pihak menejemen perbankan 

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan 

masukan bagi pihak manajemen perusahaan. Untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan yang dilihat dari rasio keuangan, menunjukkan 

prospek perusahaan di masa mendatang. 
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1.5 SISTEMATIKA PENULISAN  

Untuk mempermudah mengetahui isi proposal ini maka penulis 

mendeskripsikan sistematika penyajian proposal sebagai berikut : 

BAB I: PENDAHULUAN  

Pada bab ini terdiri dari uraian-urain mengenai latar belakang, 

perumusah masalah, tujuan, dan manfaat penulisan serta sistematika 

penulisan proposal. 

BAB II:TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang mendukung 

perumusan hipotesis, penelitian terdahulu yang akan releven dengan 

penelitian, kerangka penelitian serta hipotesis penelitian. 

 BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, jenis dan sumber data, 

populasi dan sampel, variabel penelitian dan metode analisis. 

 BAB IV: Hasil dan Analisis 

Bab ini berisi mengenai hasil dan analisis penelitian yang 

menjelaskan deskripsi   objek penelitian, analisis data, dan 

interprestasi hasil. 

BAB V : Penutup 

Berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini 

juga dijelaskan keterbatasan dari penelitian serta saran-saran. 

 


