
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Return saham adalah suatu tingkat pengembalian saham yang 

diharapkan atas investasi yang dilakukan dalam saham atau beberapa 

kelompok saham melalui suatu portofolio. Kinerja keuangan yang baik dari 

sebuah perusahaan merupakan pertimbangan utama bagi investor. Semakin 

baik tingkat kinerja keuangan suatu perusahaan maka diharapkan harga saham 

meningkat dan akan memberikan keuntungan (return) saham bagi investor, 

karena return saham merupakan selisih antara harga saham sekarang dan harga 

saham sebelumnya. Return saham yang tinggi merupakan salah satu daya tarik 

bagi investor untuk menanamkan dananya di pasar modal. Dengan demikian 

kalau kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba meningkat maka 

harga saham juga meningkat. Semakin tinggi return atau keuntungan yang 

diperoleh, maka semakin baik posisi pemilik perusahaan (Husnan, 1998). 

Return saham merupakan suatu faktor yang mempengaruhi minat investor 

untuk melakukan suatu investasi dalam suatu perusahaan, dengan tingginya 

tingkat pengembalian yang diberikan oleh perusahaan kepada investor, maka 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja perusahaan yang 

baik, sehingga investor yakin bahwa perusahaan tersebut akan memberikan 

efek yang positif terhadap saham yang telah ditanamkan investor pada pasar 

modal. 
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Pasar modal pada hakekatnya memiliki persamaan dengan pasar 

tradisional pada umumnya, terdapat penjual, pembeli dan proses tawar 

menawar. Pasar modal juga dapat diartikan sebagai sarana atau wadah untuk 

mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan menyediakan dana sesuai 

dengan peraturan yang berlaku yang dibuat oleh lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek. Dalam perekonomian sebuah bangsa pasar modal 

memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional. 

Dengan bantuan pasar modal, perusahaan  dapat melakukan perluasan 

usaha tanpa harus menunggu hasil dari kegiatan operasional. Hal ini 

dikarenakan pasar modal menyediakan alternatif pilihan bagi perusahaan 

untuk mendapatkan dana khususnya dana dalam jangka panjang sehingga 

struktur modal perusahaan dapat optimal digunakan untuk mencapai 

keuntungan maksimum. Sedangkan bagi pihak yang kelebihan  dana, pasar 

modal merupakan salah satu alternatif pilihan investasi yang lebih 

menguntungkan dibanding alternatif lain.  

Melalui pasar modal perusahaan yang membutuhkan dana dapat 

menerbitkan sahamnya dan menjualnya melalui proses penawaran saham 

perdana. Menurut  ghasilan dalam bentuk deviden dimana deviden akan 

diberikan ketika perusahaan memperoleh keuntungan. Selain dari laba 

perusahaan pemilik saham juga akan memperoleh penghasilan dari selisih 

harga saham bila harga jual saham lebih tinggi dari harga beli saham atau 

yang disebut capital gain merupakan selisih antara harga pasar periode 

sekarang dengan harga pasar periode sebelumnya . 
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Pasar modal merupakan tempat berbagai pihak, khususnya perusahaan 

menjual saham dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan 

dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat modal 

perusahaan. Pasar modal juga dapat diartikan sebagai sebuah wahana yang 

mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang 

menyediakan dana sesuai aturan yang ditetapkan. Salah satu jenis sekuritas 

yang paling popular di pasar modal adalah sekuritas saham. Saham adalah 

surat berharga sebagai bukti penyertaan atau pemilikan individu atau institusi 

dalam perusahaan (Robert Ang, 1997). Sedangkan menurut Husnan (2005), ‘’ 

saham  adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam perusahaan 

terbuka (PT)”. Saham yang dinilai baik adalah saham yang mampu 

memberikan return realisasi yang tidak terlalu jauh dari return ekspektasi. 

Para investor dalam melakukan investasi saham pasti menginginkan 

keuntungan(Return) yang berupa dividen maupun capital gain akan tetapi 

dalam berinvestasi saham juga mengandung risiko. Risiko dan return 

mempunyai hubungan positif, semakin tinggi return maka semakin tinggi 

risiko yang dihasilkan, begitu pula sebaliknya. Karena return saham sulit 

diprediksi, maka para investor perlu melakukan analisis kinerja terhadap 

perusahaan terlebih dahulu untuk menentukan kebijakan investasinya 

sehingga ia dapat mengambil keputusan investasi sesuai dengan return yang 

diharapkan dan tingkat risiko yang  ia toleansi. Oleh karena itu, investor 

membutuhkan berbagai jenis informasi sehingga investor dapat menilai 

kinerja perusahaan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan investasi. 
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Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio 

likuiditas yang diwakili oleh current ratio (CR), rasio solvabilitas yang 

diwakili oleh debt to equity ratio (DER), rasio aktivitas yang diwakili oleh 

total asset turnover (TATO), rasio profitabilitas yang diwakili oleh return on 

equity (ROE). 

Rasio likuiditasmenggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya menurut harahap (2010). Rasio 

likuiditas dalam penelitian ini diwakili oleh current ratio (CR). Current ratio 

menunjukan hubungan antara kas dan aktiva lancar lainnya dari sebuah 

perusahaan dengan kewajiban lancarnya(brigham dan houston, 2009). 

Semakin besar current ratio yang dimiliki menunjukkan besarnya kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya terutama modal kerja 

yang sangat penting untuk menjaga kinerja perusahaan yang pada akhirnya 

mempengaruhi harga saham dan return saham. 

Rasio solvabilitas yang sering dikaitkan dengan return saham yaitu 

mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya 

yang terdiri dari utang jangka pendek dan utang jangka panjangnya. Rasio 

solvabilitas dalam penelitian ini diwakili oleh debt to equity ratio (DER). Debt 

to equity ratio mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh seberapa besar dari modal 

sendiri yang digunakan untuk membayar utang. Debt to equity ratio juga 

memberikan jaminan mengenai seberapa besar utang perusahaan yang dapat 

dijamin dengan modal sendiri. Informasi mengenai seberapa besar dana 
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pemilik perusahaan dapat digunakan kreditur sebagai dasar penentuan tingkat 

keamanan kreditur. Semakin besar debt toequity ratio menandakan struktur 

permodalan usaha lebih banyak memanfaatkan utang terhadap ekuitas. 

Besarnya debt to equity ratio mencerminkan risiko perusahaan relatif tinggi 

sehingga para investor berusaha menghindari saham-saham yang memiliki 

nilai debt to equity ratio yang tinggi. 

Rasio aktivitasmengukur seberapa efektif perusahaan dalam 

mengelola aktivanya. Jika perusahaan terlalu banyak aktiva maka perusahaan 

akan membutuhkan biaya modal yang tinggi pula, hingga menyebabkan laba 

menurun. Rasio aktivitas dalam penelitian ini diwakili oleh total asset turnover 

(TATO) yang mengukur perputaran dari seluruh aktiva perusahaan, rasio ini 

dihitung dengan cara membagi penjualan dengan total aktiva (Brigham dan 

hauston 2009). Perputara total aktiva menunjukkan bagaimana efektifitas 

perusahaan menggunakan keseluruhan aktiva untuk menciptakan penjualan 

dalam kaitannya untuk mendapatkan laba. Perusahaan dengan tingkat 

penjualan yang besar diharapkan mendapatkan laba yang besar pula. Nilai 

TATO yang semakin besar menunjukan nilai penjualannya juga semakin besar 

dan harapan memperoleh laba juga semakin besar pula. 

Rasio Profitabilitasmengukur kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba. Rasio profitabilitasdalam penelitian ini diwakili 

olehReturn On Equity. Menurut Syamsuddin (2009:64), “ROE merupakan 

suatu pengukuran dari penghasilan (income) yang tersedia bagi para pemilik 
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perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) 

atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan”. 

Giovanni Budialim (2013) melakukan penelitian dengan judul “ 

Pengaruh Kinerja  Keuangan dan Risiko terhadap Return Saham Perusahaan 

Sektor Consumer Goods di BEI Periode 2007-2011. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa, CR, DER, ROA, ROE, EPS, BVPS, dan Beta secara 

serempak berpengaruh terhadap Return Saham. Sedangkan secara parsial, 

hanya Beta yang berpengaruh signifikan terhadap Return Saham. 

Sedangkan Cerlienia Juwita (2013)  melakukan penelitian yang 

berjudul “ Pengaruh variabel  ROA, ROE, DER, EPS, dan PER terhadap 

Return Saham Perusahaan Non Bank LQ45 periode 2010 -  2012. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Rasio ROA, ROE, EPS dan PER. Berpengaruh 

Signifikan terhadap Return Saham, sedangkan DER tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Return Saham. 

Penelitian dilakukam mengacu pada dua penelitian sebelumnya yakni 

penelitian giovanni Budialim (2013) dan cerliena juwita (2013).Perbedaan 

hasil antara kedua penelitian tersebut membuat peneliti menambahkan 

beberapa variabel independen yakni Total Asset Turnover (TATO) dan 

Deviden Payout Ratio (DPR), serta menghilangkan beberapa variabel seperti 

ROA, EPS, PER, BPBS, dan Beta karena variabel tersebut tidak berpengaruh 

signifikansi secara parsial. Variabel TATO diperlukan karena Ratio tersebut 

menunjukkan tingkat efektivitas aktiva untuk menciptakan penjualan. 

Semakin besar nilai TATO  semakin besar nilai penjualan dan laba yang 
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mengakibatkan bertambahnya return saham yang diberikan kepada investor. 

Sedangkan Ratio DPR digunakan sebagai salah satu faktor pemicu oleh para 

spekulator investasi. Sehingga pengumuman Ratio DPR mengandung 

informasi yang bisa mengakibatkan perubahan Return Saham atau yang 

disebut abnormal return. 

Periode yang digunakan oleh peneliti adalah 2011-2013.Dengan 

pertimbangan penulis ingin mengetahui kembali hasil penelitian jika 

diterapkan pada periode yang lain. Sedangkan objek penelitian dilakukan pada 

objek perusahaan manufaktur untuk mendapatkan gambaran adakah perbedaan 

hasil dari objek penelitian terdahulu. 

Dari uraian tentang pengaruh perusahaan manufaktur di bursa efek 

indonesia di atas,maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “PENGARUH TOTAL ASSET TURNOVER (TATO), CURRENT RATIO 

(CR), DEBT TO EQUITY RATIO (DER) DAN RETURN ON EQUITY, 

TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 

DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI). 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang diajukan peneliti adalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah Total Asset Turnover (TATO) berpengaruh signifikan terhadap 

return saham pada perusahaan yang terdaftar di BEI ? 
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2. Apakah Current Ratio (CR) berpengaruh signifikan terhadap return saham 

pada perusahaan yang terdaftar di BEI ? 

3. Apakah Debt To Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap 

return saham pada perusahaan yang terdaftar di BEI ? 

4. Apakah Return On Euity (ROE) berpengaruh signifikan terhadap return 

saham pada perusahaan yang terdaftar di BEI? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan yang hendak di capai dalam 

penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Total Asset Turnover (TATO) 

terhadap return saham pada perusahaan terdaftar di BEI. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial Current Ratio (CR) 

terhadapreturn saham pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 

3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Debt to Equity Ratio (DER) 

terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar d BEI. 

4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Return On Equity (ROE) 

terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian yang di lakukan untuk memperluas pengetahuan pasar modal 

dan menerapkan teori-teori yang diperoleh secara fakta. 
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2. Diharapkan dapat menambah informasi tentang manfaat rasio keuangan 

dan manjadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

sebelum melakukan investasi. 

3. Bagi investor, dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan 

dalam menginvestasikan dananya pada sekuritas yang menghasilkan return 

saham yang optimal.dengan menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi return saham diharapkan investor mampu memprediksi 

return saham,dan menilai kinerja saham suatu perusahaan. 

4. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan ketrampilan dalam 

melakukan penganalisaan tentang pasar modal, khususnya mengenai 

return saham. 

 

 

 

 


