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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Rasio Fundamental perusahaan merupakan salah satu indikator yang 

penting bagi proses merger perusahaan, Rasio menunjukkan kemampuan 

manajemen perusahaan dalam pengelolaan modalnya. Karena semakin baik 

tingkat kinerja keuangan suatu perusahaan maka diharapkan harga saham 

semakin meningkat dan akan memberikan keuntungan (Return) Saham bagi 

investor, karena Return Saham merupakan selisih antara harga saham sekarang 

dan harga saham sebelumnya. 

Dalam melakukan investasi saham di pasar modal, investor 

mengharapkan adanya Return yang tinggi di masa yang akan datang dari 

investasi saham yang ditanamkan tersebut. Untuk dapat menghasilkan 

keinginan tersebut, diperlukan sebuah analisis untuk mengetahui apakah saham 

di pasar menunjukkan nilai sebenarnya dari saham yang diperdagangkan 

tersebut. Penilaian investor terhadap suatu saham perusahaan diantaranya 

adalah dengan mengamati Rasio perusahaan yang menerbitkan saham. Oleh 

sebab itu, Return Saham sangat penting bagi perusahaan karena digunakan 

sebagai salah satu tolak ukur dari suatu perusahaan, sehingga perusahaan 

bertanggung jawab untuk menjaga dan memperbaiki Rasionya. 
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Untuk membuat keputusan yang rasional guna memenuhi tujuan 

perusahaan,manajer keuangan harus memiliki alat-alat analisis dan 

perencanaan keuangan.Perusahaan dan penyedia modal - kreditor dan investor 

– semuanya melakukan anaisis laporan keuangan. Jenis analisis bervariasi 

menurut minat masing-masing pihak. Kreditur dagang (pemasok barang dan 

jasa) umumnya tertarik dengan likuiditas perusahaan. Klaim mereka bersifat 

jangka pendek, dan kemampuan perusahaan untuk membayar klaim ini dengan 

cepat paling baik dilihat melalui likuditas perusahaan. Di lain pihak, klaim 

pemegang obligasi bersifat jangka panjang. Dengan demikian, para pemegang 

obligasi lebih tertarik dengan kemempuan arus kas perusahaan untuk 

meyelesaikan utang dalam periode waktu yang panjang. Mereka dapat 

mengevaluasi kemempuan ini dengan cara menganalisis struktur modal 

perusahaan, sumber-sumber utama dan penggunaan dana, profitabilitas 

perusahaan sepanjang waktu, dan proyeksi profitabilitas di masa depan. 

Para investor saham biasa, umumnya tertarik dengan pendapatan saat ini 

dan pendapatan yang diharapkan di masa depan serta stabilitas pendapatan-

pendapatan tersebut dalam garis tren. Jadi, para investor biasanya 

memfokuskan pada analisis profitabilitas. Mereka juga akan tertarik dengan 

kondisi keuangan perusahaan yang memengaruhi kemampuan perusahaan 

untuk membayar deviden dan menghindarikebangkrutan. 

Secara internal, manajemen juga menggunakan analisis keuangan untuk 

pengendalian internal dan untuk menyediakan hal-hal yang dibutuhkan oleh 
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penyedia modal mengenai kondisi Fundamental dan Rasio  perusahaan. Dari 

sudut pandang pengendalian internal, manajemen perlu melakukan analisis 

keuangan demi perencanaan dan pengendalian yang efektif. Untuk 

merencanakan masa depan, manajer keuangan harus menilai posisi keuangan 

perusahaan saat ini dan mengevaluasi peluang yang berhubungan dengan posisi 

perusahaan saat ini. Dalam hal pengendalian internal. Manajer keuangan 

cenderung tertarik pada tingkat pengembalian investasi yang disediakan oleh 

berbagai aktiva perusahaan dan efisiensi manajemen aktiva. Akhirnya, untuk 

dapat menawar secara efektif guna mendapatkan dana dati luar, manajer 

keuangan perlu terbiasa dengan semua aspek analisis keuangan yang 

digunakan oleh penyedia modal dari luar ketika mengevaluasi perusahaan (Van 

Horne, 2005) 

Agar dapat mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dan kinerjanya. 

Analis keuangan perlu melakukan “pemeriksaan” atas berbagai aspek 

kesehatan keuangan perusahaan. Alat yang seringkali digunakan selama 

pemeriksaan tersebut adalah Rasio Fundamental , atau indeks, yang 

menghubungkan dua angka akuntansi dan didapat dengan membagi satu angka 

dengan angka lainnya. 

Untuk mengetshui nilai dari Return Saham suatu perusahaan, banyak 

faktor yang dapat menjadi parameter. Untuk kebutuhan itu, investor 

membutuhkan alat ukur yang memadai terhadap tingkat pengembalian (Return) 

perusahaan di masa depan dengan tingkat persentase yang berbeda-beda. Salah 
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satu faktor dari alat ukur tersebut adalah informasi keuangan dari perusahaan 

yang bersangkutan. Untuk mengetahui apakah informasi keuangan dari 

perusahaan tersebut telah bermanfaat untuk memprediksi harga dan Return 

Saham di pasar modal, termasuk kondisi keuangan perusahaan di masa depan, 

adalah dengan cara melakukan analisis rasio fundamental. 

Perbandingan Internal pada analisis ratio fundamental  melibatkan dua 

jenis perbandingan. Pertama, analis dapat membandingkan rasio sekarang 

dengan rasio dahulu dan perkiraan di masa mendatang untuk perusahaan yang 

sama. Rasio lancar (Current Ratio), yaitu rasio aktiva lancar dengan dengan 

kewajiban jangka pendek, untuk tahun sekarang dapat dibandingkan dengan 

rasio lancar akhir tahun sebelumnya. Ketika rasio fundamental diperlebar ke 

beberapa periode tahun, analis dapat mempelajari komposisi perubahan dan 

menentukan apakah terdapat kenaikan atau penurunan kondisi dan kinerja 

keuangan perusahaan selama periode waktu tersebut. Singkatnya, kita tidak 

terlalu banyak memperhatikan satu rasio dalam satu periode waktu, tetapi satu 

rasio untuk beberaa periode. Rasio keuangan juga dapat dihitung untuk laporan 

proyeksi, dan dibandingkan dengan rasio sekarang serta masa sebelumnya. 

Perbandingan Eksternal pada metode kedua dari perbandingan rasio 

keuangan melibatkan perbandingan antara rasio suatu perusahaan dengan 

berbagai perusahaan lainnya yang hampir sama atau dengan perusahaan yang 

sejenis pada suatu periode tertentu. Sehingga perbandingan semacam ini 
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memberikan pandangan ke dalam mengenai kondisi fundamental dan rasio 

relatif perusahaan (Van Horne, 2005). 

Dalam melakukan kegiatan investasi di pasar modal, analisis dan 

investor dapat memakai pendekatan investasi yang secara umum di bedakan 

menjadi dua macam, yaitu pendekatan dengan analisis tehnikal dan analisis 

fundamental. Analisis tehnikal adalah analisis yang menunjukkan upaya untuk 

memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan harga saham 

tersebut di waktu lampau (Van Horne, 2005). Sedangkan analisis fundamental 

adalah tehnik analisis saham yang mempelajari tentang keuangan mendasar 

dan fakta ekonomi dari perusahaan sebagai langkah penilaian harga saham 

perusahaan (Van Horne, 2005). 

Para investor yang akan berinvestasi dengan membeli saham akan 

menganalisis kondisi perusahaan terlebih dahulu agar investasi yang dilkukan 

akan memberikan Return yang tinggi. Mendapatkan Return yang tinggi 

merupakan tujuan utama dari para investor melakukan investasi, sehingga para 

investor menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Baik 

melalui analisis sendiri terhadap perilaku perdagangan saham maupun dengan 

memanfaatkan sarana yang diperoleh dari para analis di pasar modal. Pola 

perilaku perdagangan saham di pasar modal dapat memberi kontribusi bagi 

pola perilaku harga saham di pasar modal tersebut. Pola perilaku harga saham 

akan menentukan pola Return yang diperoleh dari saham tersebut (Budi 2003, 

dalam Nathaniel, 2008). Rasio fundamental berguna untuk memprediksi 
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kesulitan keuangan perusahaan, hasil operasi, kondisi keuangan perusahaan 

saat ini, dan pada masa mendatang, dan sebagai petunjuk bagi investor 

mengenai kinerja masa lalu dan masa mendatang (Tuasikal 2002, dalam 

Subalno,2009) 

Penelitian mengenai Kinerja Keuangan dalam hubungannya dengan 

Return saham di Bursa Efek Indonesia telah banyak dilakukan, antara lain 

sebagai berikut:  

Penelitian ini berusaha untuk mempelajari tentang pengaruh kinerja 

keuangan terhadap Return saham. Rasio Fundamental dari perusahaan 

digunakan sebagai alat prediksi dalam menentukan Return dari suatu 

perusahaan. Karena mengingat pentingnya Return saham bagi para investor 

untuk menentukan apakah investor akan berinvestasi pada perusahaan tersebut, 

Berdasarkan dari uraian Latar Belakang di atas, maka penelitian ini 

mengambil judul. “ Pengaruh Rasio Fundamental Terhadap Return 

Saham Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 2012-2014”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah apakah 

Current Ratio (CR), Debt to Equuity Ratio (DER), Total Asset Turn Over 

(TATO), Return On Asset (ROA), Deviden Yield (DY), Earning Yield (EY), 

Book to Market Ratio (BMR), Working Capital to Total Asset (WCTA), Net 
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Profit Margin (NPM), Quick Ratio (QR), dan Return On Equity (ROE) 

berpengaruh terhadap Return Saham Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis pengaruh Current 

Ratio (CR), Debt to Equuity Ratio (DER), Total Asset Turn Over (TATO) , 

Return On Asset (ROA), Deviden Yield (DY), Earning Yield (EY), Book to 

Market Ratio (BMR), Working Capital to Total Asset (WCTA), Net Profit 

Margin (NPM), Quick Ratio (QR), dan Return On Equity (ROE) terhadap 

Return Saham terhadap Return Saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia. 

D. Manfaat penelitian  

Penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis, 

perusahaan dan pihak lain yang membutuhkan informasi yaitu:  

1. Manfaat Teoritis 

a.   Bagi para akademis dan peneliti, diharapkan dapat memberikan 

manfaat teoritis bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai bahan 

referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan Return Saham dalam bidang kajian yang sama. 

b.   Untuk memberikan wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan 

teori tertentu Return Saham dalam pasar modal. 
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2. Manfaat Praktisi 

a.   Bagi pemodal (investor ) sebagai tambahan bahan evaluasi dalam 

kaitannya dengan proses pengambilan keputusan investasi saham. 

b.   Berdasarkan penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi emiten 

dalam mengambil kebijakan menyangkut Current Ratio (CR), 

Return On Assets (ROA), Net Total Asset Turnover (TATO), dan 

Debt Equity Ratio (DER), Deviden Yield (DY), Earning Yield (EY), 

Book to Market Ratio (BMR), Working Capital to Total Asset 

(WCTA), Net Profit Margin (NPM), Quick Ratio (QR), dan Return 

On Equity (ROE) untuk menunjukkan hasil yang mampu 

mempengaruhi return saham perusahaan.  

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan ini agar dapar mempermudah pemahaman rincian 

secara detail tentang penelitian yang diajukan.Adapun rinciannya adalah 

BAB I  PEDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi: Pasar Modal, Teori Model Indeks tunggal, 

Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Return Saham, Penelitian 

Terdahulu, Hipotesis. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi: Jenis Penelitian, Kerangka Berfikir, Populasi 

dan Sampel, Sumber Data, Jenis Data dan Data, Metode 

Pengambilan Data, Definisi Operasional Variabel, Teknik Analisis 

data, . 

BAB IV ANALAISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi: Diskripsi Statistik,Uji Asumsi Klasik, dan 

Hasil Analisis Data, Pembahasan.  

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi: kesimpulan, saran 

 


