
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal merupakan salah satu dari berbagi macam instrumen 

keuangan jangka panjang pada era globalisasi saat sekarang ini yang memiliki 

peran penting dalam kegiatan ekonomi suatu negara, tak terkecuali di negara 

Indonesia. Pasar modal menjadi instrumen keuangan yang banyak menarik 

minat para calon investor untuk mengoperasikan dana yang dimiliki tanpa 

harus campur tangan dan ikut andil dalam kegiatan di dalam perusahaan 

secara langsung. 

Investor dan perusahaan sangatlah berkaitan satu sama lain, di mana 

sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan guna memenuhi 

pendanaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Perusahaan yang 

membutuhkan dana dengan investor yang kelebihan dana, menjadi dua pihak 

yang saling berhubungan erat dalam perkembangan pasar modal di Indonesia. 

Pasar modal di Indonesia tumbuh dan berkembang menjadi sangat 

pesat karena kontribusi dari perusahaan-perusahaan yang telah go public dan 

juga investor-investor yang memiliki hak kepemilikan saham di perusahaan 

yang telah go public, sehingga menjadikan pasar modal sebagai instrumen 

keuangan jangka panjang yang banyak diminati dan terus mengalami 

perkembangan. 
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Pasar modal di sisi lain juga menjadi ladang investasi yang kurang 

diminati oleh kebanyakan masyarakat, dikarenakan terkendala berbagai 

masalah sehubungan dengan kuranganya pengetahuan sebagian besar 

masyarakat yang kelebihan dana dan tidak tahu menahu tentang bagaimana 

cara masuk pasar modal, bagaimana mekanisme kerjanya, bagaimana 

keuntungan dan kerugian yang akan didapatkan. Maka dengan adanya Bursa 

Efek Indonesia melalui situs resminya menjelaskan dan mempublikasikan 

informasi-informasi dari perusahaan-perusahaan yang go public yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Perusahaan yang go public melalui situs resmi BEI akan 

mempublikasikan harga saham untuk setiap lembar saham yang akan 

ditawarkan dan dijual dalam bentuk hak kepemilikan (saham) kepada 

investor, sehingga investor dapat melihat pergerakan harga saham perusahaan 

yang diminati dan dituju untuk menyumbangkan dananya. Sehingga dengan 

demikian, perusahaan akan mendapatkan dana guna memnuhi kekurangan 

pendanaannya, sedangkan investor menjadi pemilik saham atas perusahaan 

tersebut dengan prosentase tertentu sesuai dengan lembar saham yang 

dimiliki. 

Investasi saham tidak lepas dari tingkat pengembalian saham (stock 

returns) yang akan didapatkan oleh pihak investor di kemudian hari.  Maka 

dari itu, laporan keuangan dan pergerakan harga saham yang dipublikasikan 

oleh perusahaan menjadi sangat penting bagi pengetahuan investor maupun 

calon investor untuk mengetahui kinerja perusahaan saat ini dan kedepannya, 
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sehingga investor dapat melihat apakah layak atau tidak untuk tetap 

mempertahankan saham yang dimiliki di perusahaan tersebut  jika dilihat dari 

kinerja dan kemungkinan tingkat pengembalian saham yang akan didapat di 

kemudian hari. 

Saham termasuk investasi yang mempunyai risiko cukup besar dalam 

jangka panjang. Untuk itu, pihak investor sangat memperhatikan dalam 

memilih saham perusahaan yang akan dibelinya. Apabila investor salah 

dalam memilih saham yang dibelinya, maka dapat menyebabkan kerugian 

yang cukup besar. Karena tujuan utama investor menginvestasikan dananya 

pada pasar modal yaitu untuk mendapatkan return yang tinggi, maka rasio 

keuangan yang digunakan berhubungan langsung dengan return saham yang 

akan didapatkan oleh investor (Risdiyanto dan Suhermin, 2016). 

Ningsih dan Hermanto (2015) mengatakan bahwa pada umumnya 

kinerja perusahaan dan return saham akan selalu bergerak searah. Karena 

semakin baik kinerja keuangan suatu perusahaan maka semakin tinggi laba 

yang akan diperoleh, sehingga akan semakin banyak keuntungan yang dapat 

diperoleh oleh para pemegang saham, artinya semakin besar pula tingkat 

pengemblaian sahamnya. Jadi, perusahaan yang kinerja keuangannya baik 

akan meningkatkan kekayaan para pemegang sahamnya dalam suatu 

perusahaan. 

Keuntungan dan risiko adalah dua hal yang menjadi hasil pasti dari 

suatu investasi yang menatkukan dan juga membahagiakan untuk investor 

secara bersamaan, maka dari itu menilai perusahaan berdasarkan kinerjanya 
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dan juga menilai apakah return yang akan didapatkan sebanding dengan 

modal yang diinvestasikan sangat penting. Berbagai cara dapat dilakukan 

untuk menilai kinerja peruusahaan sehingga dapat diketahui tingkat 

pengembalian (return) yang akan diterima. Misalnya dengan melihat 

pergerakan harga saham, melihat rasio-rasio yang menggambarkan aktivitas 

perusahaan yang berhubungan dengan penghasilan laba pada periode tertentu, 

penutupan hutang-hutang yang dimilki, dan juga faktor-faktor lain yang bisa 

digunakan untuk menilai kinerja perusahaan, agar investor dapat mengetahui 

sebanyak apa return yang akan diterima. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian saham (return saham) pada 

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Variabel-variabel yang akan digunakan dalam 

penelitian adalah rasio profitabilitas, rasio pasar, rasio likuiditas, dan 

economic value added (EVA). 

Rasio pofitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan 

dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah 

karyawan, jumlah cabang dan sebagainya (Antara dkk, 2014). Rasio pasar 

atau dengan kata lain rasio penilaian pasar ini memberikan gambaran 

mengenai pengakuan masyarakat terhadap kinerja keuangan yang mampu 

dicapai perusahaan (Lestari dkk, 2016). Rasio likuiditas merupakan suatu 

indikator mengenai kemampuan perusahaan membayar semua kewajiban 
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fianansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva 

lancar yang tersedia. “EVA is an estimate of true economic profit or an 

amount by which the earnings exceed or fall short of the cost of capital of a 

company” dalam junal Scholars Journal of Economics, Business and 

Management, yang artinya EVA atau Economic Value Added adalah 

perkiraan keuntungan ekonomis sebenarnya atau jumlah sebesar dimana 

pendapatan melebihi atau tidak jauh dari biaya modal perusahaan (Babatunde 

dan Evuebie, 2017). 

Penulis memilih dan meneliti perusahaan manufaktur sektor industri 

dasar dan kimia dikarenakan industri dasar dan kimia merupakan salah satu 

industri yang memiliki peran penting bagi pembangunan ekonomi secara 

nasional. Sektor industri manufaktur merupakan salah satu penopang 

perekonomian nasional karena sektor ini memberikan kontribusi yang cukup 

signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia (Farida, 2017).  

Sektor industri manufaktur akan mampu memberikan sumbangan 

masukan pendapatan yang nyata bagi pembangunan di Indonesia sekarang 

ini. Dengan demikian, penulis memilih dan menentukan judul penelitian yaitu  

“Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas, Rasio Pasar, Rasio Likuiditas, dan 

Economic Value Added (EVA) terhadap Return Saham (Studi Kasus pada 

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia Periode 2014-

2016)”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat 

diambil perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah rasio profitabilitas berpengaruh positif terhadap return saham 

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia periode 2014-

2016? 

2. Apakah rasio pasar berpengaruh positif terhadap return saham 

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia periode 2014-

2016? 

3. Apakah rasio likuiditas berpengaruh positif terhadap return saham 

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia periode 2014-

2016? 

4. Apakah economic value added (EVA) berpengaruh positif terhadap 

return saham perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia 

periode 2014-2016? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat 

dijelaskan tujuan peneliian adalah untuk: 

1. Menganalisis dan membuktikan rasio profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap return saham perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan 

kimia periode 2014-2016. 
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2. Menganalisis dan membuktikan rasio pasar berpengaruh positif terhadap 

return saham perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia 

periode 2014-2016. 

3. Menganalisis dan membuktikan rasio likuiditas berpengaruh positif  

terhadap return saham perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan 

kimia periode 2014-2016. 

4. Menganalisis dan membuktikan economic value added (EVA) 

berpengaruh positif terhadap return saham perusahaan manufaktur sektor 

industri dasar dan kimia periode 2014-2016. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai 

masukan guna kepentingan dan keputusan investasi. 

2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan 

sebagai masukan dan informasi yang berkaitan dengan kinerja keuangan 

perusahaan atas rasio keuangan dan variabel lainnya yang pengaruhnya 

terhadap return saham. Sehingga perusahaan dapat mempertimbangan 

dengan hati-hati atas keputusan dan kebijakan yang akan diambil untuk 

masa mendatang yang lebih baik lagi. 

3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan mampu djadikan informasi 

dan tambahan wawasan atas pengetahuan yang berhubungan dengan 

return saham dan rasio keuangan serta variabel lain yang 
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mempengaruhinya, dan juga diharapkan bermanfaat untuk kepentingan 

penelitan selanjutnya. 

4. Bagi peneliti, selanjutnya hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi 

tambahan pengetahuan untuk penelitian yang diteliti dan digunakan 

sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut, terutama penelitian yang 

berkaitan dengan rasio profitabilitas, rasio pasar, rasio likuiditas, dan 

economic value added (EVA) terhadap Return saham. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran atas pembahasan yang logis dan sistematis dalam penyusunan 

skripsi. Penulis menetapkan sistematika pembahasan ke dalam 3 (tiga) bagian 

yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. 

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, 

halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman motto, 

halaman persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan 

daftar lampiran. 

Bagian isi merupakan bagian utama dari skripsi yang terdiri dari 5 

(lima) bab yaitu sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan 

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 
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Bab III : Tinjauan Pustaka 

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan teori 

yang meliputi pengertian pasar modal, return saham, rasio 

profitabilitas, rasio pasar, rasio likuiditas, dan economic value added 

(EVA), serta penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka 

pemikiran. 

Bab III : Metode Penelitian 

Bab ini merupakan metode penelitian yang menjelaskan jenis 

penelitian, definisi operasional variabel dan pengukuran variabel, 

data dan sumber data, metode pengumpulan data, desain 

pengambilan sampel, dan metode analisis data. 

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang 

menjelaskan gambaran umum perusahaan, karakteristik responden, 

dan analisis data serta pembahasan. 

Bab V : Penutup 

Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, 

keterbatasan penelitian, dan saran. 

Bagian akhir suatu naskah skripsi terdiri dari halaman daftar pustaka 

dan halaman daftar lampiran-lampiran. 


