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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang  

Roda perekonomian akan berjalan dengan baik jika penggerak roda 

perekonomian tersebut juga mempunyai elemen-elemen yang baik 

didalamnya. Modal akan menjadi komponen penting yang harus diperhatikan 

dalam pengelolaannya, modal yang dimiliki perusahaan akan digunakan untuk 

pembiayaan kegiatan produksi, rumah tangga dan juga dapat pula digunakan 

sebagai alat melakukan ekspansi. Salah satu cara meningkatkan pertumbuhan 

perusahaan dengan cepat adalah adanya pasar modal.  

Adanya pasar modal menjadikan transaksi menjadi mudah karena 

pembeli dan penjual tidak harus bertemu secara langsung, dapat pula 

dilakukan dengan menggunakan sistem perdagangan yang sudah 

terkomputerisasi. Pasar modal yang berkembang akan menjadi pilihan 

alternative bagi para pemodal (investor) untuk menanamkan modalnya baik 

berupa saham, obligasi maupun sekuritas lainnya. Investasi saham menjadi 

salah satu yang diminati dari berbagai jenis instrument yang ditawarkan 

dipasar modal. 

Pemodal atau investor dengan membeli saham, mereka dapat 

menerima dividen (pembagian laba) setiap tahun dan mendapat keuntungan 

(capital gains) pada saat sahamnya dijual kembali. Kegiatan investasi didalam 

pasar modal tidak hanya memerlukan pemikiran yang lebih rumit dan 
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informasi yang lebih kompleks, namun juga akan menghadapi resiko-resiko 

yang relative besar. Syarat utama yang diinginkan oleh para investor untuk 

bersedia menyalurkan dananya melalui pasar modal adalah perasaan aman 

akan investasi dan tingkat return yang akan diperoleh karena risiko tinggi 

tercermin dari ketidakpastian return yang akan diterima oleh investor di masa 

depan. Ekspektasi investor dalam berinvestasi saham selain menjadi pemilik 

suatu perusahaan dengan proposial kepemilikan tertentu, saham yang 

diharapkan mampu memberikan tingkat pengembalian atau return tertentu 

(Kristiana & Sriwidodo, 2012). 

Menurut Jogiyanto (2009: 199) return saham dibedakan menjadi dua 

yaitu return realisasi (realized return) dan return ekspektasi (expected return). 

Return realisasi merupakan return yang sudah terjadi yang dihitung 

berdasarkan data historis. Return ekspektasi merupakan return saham yang 

diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang dan return 

ekspektasi sifatnya belum terjadi. Jadi dalam berinvestasi, return menjadi 

motivasi bagi para investor. Investor yang mau menanamkan modalnya untuk 

diinvestasikan sangatlah mengharap return sebagai tujuan utama, maka dari 

itu sebelum menanamkan modalnya investor harus menganalisis faktor apa 

saja yang dapat mempengaruhi return saham. 

Informasi yang diperlukan oleh investor di pasar modal meliputi 

informasi yang bersifat fundamental dan teknikal. Informasi yang bersifat 

teknikal seperti: keadaan perekonomian, sosial dan politik suatu negara. Selain 
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memperhatikan informasi yang teknikal ,investor juga mulai memperhatikan 

informasi yang bersifat fundamental yang diperoleh dari intern perusahaan 

khususnya kondisi keuangan perusahaan dalam melakukan transaksi saham di 

bursa efek Indonesia (Rosyadi, 2002). 

Menganalisis faktor fundamental sangat penting bagi para investor 

dalam berinvestasi karena dengan melakukan cara ini resiko yang akan 

dihadapi investor dapat diminimalisir terlebih jika jumlah modal yang ditanam 

sangat besar. Dalam menganalisis fundamental terdapat rasio-rasio keuangan 

yang menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan. Rasio 

rasio tersebut digunakan untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari 

kondisi keuangan perusahaan dan digunakan sebagai prediksi return saham di 

pasar modal. Penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas diproksikan oleh 

Return On Asset (ROA). Rasio solvabilitas diproksikan oleh DER (dept to 

equity ratio), serta rasio keuangan lainnya adalah Price to Book Value (PBV) 

dan Price Earnings Ratio (PER). 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Najmiyah, Edy Sujana dan Ni Kadek Sinarwati (2014) 

“Pengaruh Price to Book Value (PBV), Price Earning Ratio (PER) dan Debt 

to Equity Ratio (DER) terhadap Return Saham pada industri real estate dan 

property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai 2013. 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

sebagai berikut: 
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1. Tahun pengamatan. Pada penelitian sebelumnya pengamatan pada 

periode 2009 sampai 2013, sedangkan pada penelitian ini dilakukan 

pada tahun 2014-2016. 

2. Terdapat perbedaan variabel independen. Penelitian sebelumnya 

menggunakan variabel pengaruh Price to Book Value (PBV), Price 

Earning Ratio (PER) dan Debt to Equity Ratio (DER) sedangkan 

penelitian ini menggunakan variabel Price to Book Value (PBV), Price 

Earning Ratio (PER), Debt to Equity Ratio (DER) dan menambah 

variabel Return On Asset (ROA) karena dalam beberapa penelitian 

hasilnya berbeda. 

3. Perusahaan yang diteliti. Penelitian sebelumnya melakukan penelitian 

pada  industri real estate dan property sedangkan penelitian ini akan 

meneliti di perusahaan yang terdapat di LQ45 kecuali perusahaan 

perbankan. 

Berdasarkan hal-hal tersebut maka dilakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Return On Asset (ROA), Debt To Equity Ratio (DER), Price To 

Book Value (PBV), dan Price Earning Ratio (PER) terhadap Return 

Saham (Studi pada Perusahaan yang Tercantum dalam LQ45 di BEI 

Tahun 2014-2016)”. 
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B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan 

masalah nya sebagai berikut: 

1. Apakah Return On Assets (ROA) berpengaruh terhadap return saham 

(Studi pada perusahaan yang tercantum dalam LQ45 di BEI tahun 2014-

2016)?  

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

(Studi pada perusahaan yang tercantum dalam LQ45 di BEI tahun 2014-

2016)?  

3. Apakah Price To Book Value (PBV) berpengaruh terhadap return saham 

(Studi pada perusahaan yang tercantum dalam LQ45 di BEI tahun 2014-

2016)?  

4. Apakah Price Earning Ratio (PER) berpengaruh terhadap return saham 

(Studi pada perusahaan yang tercantum dalam LQ45 di BEI tahun 2014-

2016)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Menganalisis pengaruh Return On Assets (ROA) terhadap return saham 

(Studi pada perusahaan yang tercantum dalam LQ45 di BEI tahun 2014-

2016). 
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2. Mengalisis pengaruh Debt To Equity Ratio (DER) terhadap return saham 

(Studi pada perusahaan yang tercantum dalam LQ45 di BEI tahun 2014-

2016). 

3. Menganalisis pengaruh Price To Book Value (PBV) terhadap return saham 

(Studi pada perusahaan yang tercantum dalam LQ45 di BEI tahun 2014-

2016). 

4. Menganalisis pengaruh Price Earning Ratio (PER) terhadap return saham 

(Studi pada perusahaan yang tercantum dalam LQ45 di BEI tahun 2014-

2016). 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat bagi investor maupun calon investor adalah sebagai pandangan 

dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan dan resiko bertransaksi 

dipasar modal dengan tujuan memperoleh return saham yang optimal. 

2. Dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang keuangan dan 

sebagai bahan informasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja 

perusahaan. 

3. Penelitian ini dapat dijadikan referensi yang berkaitan dengan analisis 

rasio keuangan terhadap return saham untuk dikembangkan lagi. 
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E. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pemandu uraian-uraian mengenai isu 

penelitian dan permasalahan yang timbul sehingga mendorong 

penelitian ini. Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori dan penelitian 

terdahulu berkaitan dengan topik/masalah yang diteliti. Dalam bab 

ini juga dijelaskan kerangka pemikiran yang melandasi timbulnya 

hipotesis penelitian. Didalam kerangka pemikiran tersebut 

dijelaskan mengenai variabel bebas dan variabel terikat dari 

penelitian ini.. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan diulas mengenai metode penelitian yang 

meliputi variabel penelitian dan definisi operaional, penentuan 

sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta 

metode analisis yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan dijelaskan objek penelitian, analisis 

data, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian 
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sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji 

asumsi kalsik yang meliputi uji normalitas, autokorelasi, 

heterokedastisitas, multikolinieritas kemudian barulah dilakukan 

uji hipotesis. 

BAB V : PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan 

saran-saran untuk penelitian selanjutnya yang sesuai dengan hasil 

penelitian yang telah dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


