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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kegiatan ekonomi dan bisnis yang berkembang pesat seperti saat ini, 

perusahaan tidak hanya beroperasi untuk menghasilkan laba yang sebesar-

besarnya tetapi perusahaan juga memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan 

kekayaan pemegang saham. Melihat bahwa kekayaan pemegang saham 

tersebut dianggap menjadi tujuan utama, perusahaan tentunya memerlukan 

tambahan modal untuk keberlangsungan kegiatan operasionalnya. Hal ini 

tidak terlepas dari kontribusi pasar modal yang memiliki peran besar terutama 

bagi kelangsungan hidup perusahaan dalam pemenuhan dana untuk semua 

pembiayaan kegiatan operasional perusahaan, karena pasar modal menjadi 

tempat bertemunya perusahaan yang membutuhkan dana dan meyalurkan 

dana melalui investasi. 

Dimana pasar modal merupakan suatu perdagangan surat-surat berharga, 

dalam artian pasar modal adalah tempat dimana berbagai pihak khususnya 

perusahaan menjual saham (stock) dan obligasi (bond) dengan tujuan dari 

hasil penjualan saham tersebut ke depannya akan dipergunakan untuk 

memperkuat dana atau menjadi tambahan dana bagi perusahaan. 

Dengan adanya peluang dipasar modal perusahaan berlomba-lomba 

untuk memperdagangkan saham mereka. Dengan memperdagangkan 

sahamnya di pasar modal yang terdapat di Bursa Efek Indonesia, maka 



2 
 

perusahaan dapat memperoleh dana. Bagi investor, investasi yang di pilih 

dalam sekuritas yang di harapkan memberikan tingkat pengembalian (return) 

yang besar pula sesuai risiko yang dapat ditanggung oleh para investor. Dan 

dari sisi investor, yang dijadikan faktor utama adalah menanamkan modal 

kepada perusahaan yang membutuhkan dana agar memperoleh keuntungan 

dari yang di investasikan, hal ini di sebut dengan return. 

Return merupakan hasil yang di peroleh dari investasi yang dilakukan 

investor. Di pasar modal terdapat salah satu jenis sekuritas yang banyak 

diminati pihak investor adalah sekuritas saham. (Hasan, 2005) saham adalah 

tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam perusahaan. Saham yang 

mampu memberikan return realisasi yang tidak terlalu jauh dari return 

ekspektasi adalah saham yang di nilai baik. Dalam berinvestasi, Investor 

memutuskan pilihan alternatif yaitu return yang dapat diperoleh dari dividen 

yang di bagikan dan perbedaan  nilai  perusahaan  pada  waktu  pertama  kali  

investasi  dengan  nilai  pada beberapa  waktu yang akan datang yang di sebut 

capital again. jika pada suatu perusahaan terjadi kenaikan return saham 

maka, investor dapat menilai perusahaan tersebut menjalankan 

operasionalnya dengan baik, hal ini menjadi pertimbangan untuk tetap 

berinvestasi pada perusahaan tersebut. 

 Dalam kondisi perekonomian yang tidak menentu seperti saat ini 

proses pengambilan keputusan lebih sulit maka menjadikan suatu informasi 

keuangan sebagai hal terpenting bagi pihak investor dalam mengambil 

keputusan. Pemilihan penggunaan informasi yang tepat dan akurat oleh pihak 
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luar seperti investor, kreditur, dan calon kreditur memiliki peran yang penting 

sebagai acuan untuk mempertimbangkan apakah investasi yang akan 

dilakukan di masa mendatang akan mendapatkan return yang 

menguntungkan. 

 Tentunya perusahaan harus meningkatkan kinerja keuangan agar 

perusahaan tetap diminati investor untuk menanamkan saham. sebelum 

investor memutuskan untuk berinvestasi terlebih dahulu investor menilai 

kinerja keuangan perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan dapat 

menggunakan berbagai analisa, salah satunya menggunakan analisis rasio 

keuangan.  

Analisis rasio keuangan digunakan untuk mengukur kekuatan ataupun 

kelemahan perusahaan dalam bidang keuangan. Bagi investor atau kreditur 

yang menanamkan dana dalam perusahaan melalui pasar modal tentunya akan 

menilai kinerja keuangan. untuk mengetahui apakah kondisi laporan 

keuangan baik atau tidak. rasio yang di gunakan dalam penelitian ini dapat 

diketahui dari segi Likuiditas, Leverage dan Profitabilitas. 

Current Ratio (CR) yang termasuk Rasio Likuiditas merupakan informasi 

mengenai kemampuan aktiva lancar untuk menutup semua hutang lancarnya. 

Rasio  Likuiditas  yang sering diimplikasikan dengan  Current  Ratio adalah 

suatu cara untuk menguji tingkat perlindungan yang diperoleh pemberi 

pinjaman berfokus pada kredit berjangka pendek yang diberikan kepada 

perusahaan untuk mendanai aktivitas operasional perusahaan (Helfert, 1997). 

nilai Current  Ratio yang semakin tinggi mengindikasikan bahwa semakin 
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baik kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. 

Semakin baik kemampuan untuk melunasi liabilitasnya maka semakin kecil 

risiko Likuidasi yang dialami perusahaan, dengan kata lain semakin kecil 

risiko yang harus ditanggung oleh pemegang saham, investor akan 

beranggapan bahwa perusahaan tersebut beroperasi dengan baik dan dapat 

pula menutupi liabilitas jangka pendek, pada saat nilai Current  Ratio 

meningkat otomatis return saham juga akan mengalami peningkatan. 

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio Leverage yang digunakan 

sebagai cerminan dari kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh 

kewajibannya yang dapat ditunjukkan oleh modal sendiri yang digunakan 

untuk membayar hutang terhadap ekuitas (Ang, 1997). Hal ini menunjukkan 

semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap investor sehingga, resiko 

yang ditanggung perusahaan juga besar dan berdampak pada turunnya harga 

saham, sehingga return saham menurun. Dengan kata lain semakin tinggi 

nilai Debt to Equity Ratio menunjukkan tingkat pengembalian yang diterima 

investor yang berupa dividen yaitu semakin kecil atau sedikit, dengan alasan 

risiko yang ditangung oleh investor akan semakin tinggi menjadikan 

perusahaan dapat di likuidasi karena mempunyai tingkat hutang yang tinggi 

memiliki arti bahwa beban bunga akan semakin tinggi akan berdampak pada 

menurunnya return saham. 

Di antara rasio Profitabilitas, Return On Assets (ROA) merupakan alat 

rasio terpenting yang digunakan untuk memprediksi return saham. (Ang, 

1997)  Return On Assets merupakan alat untuk mengukur efektifitas 
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perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva 

yang dimiliki, jika Return On Assets semakin meningkat maka kinerja 

keuangan perusahaan akan semakin membaik karena tingkat return yang 

semakin meningkat. (Hardiningsih et.al., 2002) Nilai ROA yang semakin 

meningkat memiliki arti bahwa nilai pendapatan bersih juga meningkat yang 

berarti meningkatnya nilai penjualan. Perusahaan yang penjualannya 

meningkat akan memotivasi terjadinya peningkatan laba yang menunjukkan 

berjalannya operasional perusahaan dinilai baik. Hal seperti ini tentunya 

sangat di sukai para investor, investor yang berfikir rasional akan pasti 

memilih investasi pada perusahaan yang memiliki perolehan laba yang tinggi, 

sehingga akan mendorong peningkatan harga saham dan berakibat pada 

peningkatan return saham yang diterima oleh investor. 

Semakin baik kinerja keuangan suatu perusahaan yang dilihat dari rasio-

rasio diatas maka semakin tinggi return saham pada perusahaan, demikian 

pula jika kondisi perekonomian baik, maka akan berpengaruh pada harga 

saham yang baik pula, sehingga return yang di realisasikan meningkat. 

Pembangunan yang berkembang dan meningkat karena transportasi 

merupakan urat nadi dalam pembangunan secara sosial, politik ekonomi dan 

budaya. Hal ini akan sangat membantu sekali dalam mendistribusikan 

berbagai produk dan jasa, membantu dalam mempercepat transformasi dalam 

masyarakat dan dengan adanya kegiatan pembangunan secara meluas di 

Indonesia, seperti pembangunan akses jalan, gedung, pemukiman, dan juga 

kegiatan yang membutuhkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan 
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ekonomi dan kemajuan di bidang lainnya menjadikan pertumbuhan ekonomi 

semakin meningkat, tentunya mencerminkan prospek investasi yang 

menguntungkan di masa yang akan datang hal ini dapat menarik investor 

untuk berinvestasi pada sektor yang termasuk pada golongan tersier (non 

manufaktur atau perusahaan jasa) yang dapat meningkatkan harga saham dan 

mendapat hasil return yang meningkat atau menguntungkan. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di bahas maka 

dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan 

Profitabilitas Terhadap Return saham pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, 

Utilitas dan Transportasi yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2015. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut:  

1. Apakah Likuiditas berpengaruh positif  terhadap Return Saham ? 

2. Apakah Leverage berpengaruh positif terhadap Return Saham ? 

3. Apakah Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Return Saham ? 

4. Apakah Likuiditas, Leverage dan Profitabilitas secara simultan 

berpengaruh positif terhadap Return Saham ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh Likuiditas terhadap Return Saham 

yang terdapat di BEI pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas dan 

Transportasi tahun 2011-2015. 

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh Leverage terhadap Return Saham 

yang terdapat di BEI pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas dan 

Transportasi tahun 2011-2015. 

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh Profitabilitas terhadap Return 

Saham yang terdapat di BEI pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas 

dan Transportasi tahun 2011-2015. 

4. Untuk menguji secara simultan pengaruh Likuiditas, Leverage, dan 

Profitabilitas terhadap Return Saham yang terdapat di BEI pada 

Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi tahun 2011-

2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di harapkan penelitian ini 

bermanfaat bagi: 

1. Pengambil keputusan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar 

pertimbangan dan penilaian dalam mengambil keputusan dimasa 

mendatang. 



8 
 

2. Pengguna laporan keuangan pada persoalan ini di tujukan untuk Investor 

atau calon kreditur, dapat di jadikan dasar sebagai penilaian kinerja 

keuangan menjadikan pertimbangan awal dari proses membuat keputusan 

berinvestasi atau tidaknya pada sebuah perusahaan. 

3. Manajemen perusahaan, adanya penelitian ini diharapkan dapat 

memotivasi pihak manajemen untuk meningkatkan kinerja manajemen, 

maka dapat terlihat dalam laporan keuangan yang telah tersusun serta 

dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan tentang 

kebijakan yang terkait dengan rasio keuangan terhadap keputusan investasi 

saham. 

4. Pembaca. Diharapkan penelitian ini dapat menampung referensi ataupun 

literatur yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian lain. 

5. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber informasi yang dapat 

digunakan sebagai tambahan referensi untuk penelitian berikutnya di masa 

mendatang. 

 

E. Sistematika Penulisan 

   Sistematika pembahasan dalam penelitan ini dibagi menjadi lima bab, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitan, dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang 

berhubungan dengan pokok masalah yang dibahas yang berisi 

pengertian pasar modal, laporan keuangan, pengertian return 

saham, pengertian analisis rasio keuangan yang meliputi rasio 

likuiditas, leverage dan profitabilitas, pengaruh likuiditas, 

leverage, dan profitabilitas terhadap return saham, kerangka 

pemikiran, dan pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang 

meliputi jenis penelitian, populasi, dan sampel, teknik pengambilan 

sampel, data dan sumber data penelitian, metode pengumpulan 

data, definisi operasional variabel, dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pengumpulan data, pengujian data, 

pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitan. 

BAB V PENUTUP 

  Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

penelitian, keterbatasan penelitan, dan saran-saran yang perlu untuk 

diajukan penulis sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian 

selanjutnya. 


