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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Investasi merupakan pengeluaran pada masa sekarang untuk membeli 

aktiva riil atau aktiva keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan 

yang lebih besar dimasa mendatang (Putra dan Dana, 2016). Investasi dapat 

dilakukan melalui sarana yang beragam salah satunya yaitu dengan 

berinvestasi di pasar modal. Pasar modal adalah tempat atau sarana bertemunya 

permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan jangka panjang. 

Instrumen pasar modal yang diterbitkan oleh perusahaan dan dapat digunakan 

oleh para investor dalam berinvestasi yakni saham. 

Menurut Wiyono dan Kusuma (2017: 166), saham merupakan 

instrument investasi yang paling banyak dipilih investor karena saham mampu 

memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham itu sendiri dapat 

didefinisikan sebagai tanda pernyetaan modal seseorang atau pihak (badan 

usaha) dalam suatau perusahaan atau perseroan terbatas. Saham merupakan 

sertifikat yang menunjukan kepemilikan suatu perusahaan. Keuntungan dalam 

investasi di pasar modal dapat dicerminkan melalui perolehan return atas 

saham yang dipilih. Return dapat berupa return realisasi yang sudah terjadi 

atau return ekspetasi yang belum terjadi yang juga diharapkan akan terjadi di 

masa mendatang (Putra dan Dana, 2016). 
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Dalam melakukan investasi, investor pasti memiliki tujuan yakni untuk 

mendapatkan return yang mereka harapkan. Return dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu dividen dan capital gain. Ada investor yang ingin mendapat keuntungan 

jangka panjang dengan memperoleh deviden, sehingga para investor tersebut 

tidak terlalu menghiraukan perubahan fluktuasi yang terjadi di pasar modal 

melainkan melihat laporan keuangan perusahaan tersebut. Namun ada juga 

investor yang ingin mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek yang dapat 

diperoleh dengan mendapatkan capital gain atau selisih harga jual dengan 

harga beli, sehingga investor yang memiliki tujuan seperti ini selalu melihat 

perkembangan fluktuasi yang terdapat dipasar modal. Karena para investor 

akan membeli saham atau skuritas ketika harga dibawah dan akan menjual 

saham atau skuritas tersebut ketika harganya sudah naik dan melebihi harga 

beli. Untuk memperoleh return yang tinggi, seorang investor harus dapat 

menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan baik sehingga 

mempermudah dalam pengambilan keputusan (Septiana dan Wahyuati, 2016). 

Peningkatan atau penurunan return saham yang diperoleh para investor 

dapat ditentuka oleh kinerja keuangan perusahaan yang tercermin dalam 

laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan suatu perusahaan akan 

mencerminkan kemampuan perusahaan dalam beroprasi dan kinerja keuangan 

suatu perusahaan. Laporan keuangan menyediakan informasi yang bermanfaat 

bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi termasuk 

keputusan investasi, karena laporan keuangan menyangkut posisi keuangan 

dan kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Selain itu, 
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laporan keuangan dapat digunakan untuk mengetahui perubahan dari tahun ke 

tahun, serta dapat digunakan juga untuk mengetahui perkembangan perusahaan 

(Setiyono dan Amanah, 2016). 

Terdapat banyak faktor yang dapat dipergunakan oleh investor sebagai 

parameter untuk memprediksi return saham, dimana salah satunya ialah 

menilai kinerja keuangan perusahaan dalam menentukan pilihan terhadap suatu 

saham. Kinerja keuangan perusahaan menggambarkan kondisi keuangan dan 

perkembangan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan (Budialim, 

2013). Menurut Budialim (2013), arti penting kinerja keuangan adalah meliputi 

: (1) alat skrining awal dalam pemilihan investasi, (2) alat perkiraan terhadap 

hasil dan kondisi keuangan perusahaan, (3) alat diagnosis terhadap masalah 

manajerial, operasional, atau masalah-masalah lainnya, dan (4) alat untuk 

menilai manajemen perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa informasi kinerja 

keuangan merupakan indikator yang dibutuhkan oleh pihak manajemen 

perusahaan untuk mengukur efektivitas kinerja perusahaan. Selain itu 

informasi kinerja keuangan merupakan indikator yang digunakan investor 

sebelum melakukan investasi. 

Kinerja keuangan yang baik akan dapat membuat perusahaan mampu 

membayar dividen kepada para investor sehingga dalam hal ini terjadi 

peningkatan perolehan return saham (capital gain dan dividen) perusahaan. 

Kinerja keuangan perusahaan dapat dinilai dengan melakukan analisis rasio 

keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan. Rasio-rasio keuangan yang 

digunakan oleh perusahaan dapat memberikan gambaran tentang kondisi 
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kesehatan keuangan perusahaan dan juga bagi perusahaan yang telah atau 

sudah menerbitkan saham. Oleh karena itu kinerja keuangan perusahaan sangat 

berpengaruh terhadap saham yang telah diterbitkan perusahaan bagi investor 

(Antara et al, 2014). 

Pada penelitian ini menggunakan tiga rasio keuangan yaitu rasio 

profitabilitas, rasio leverage , dan rasio likuiditas, serta ukuran perusahaan. 

Alasan peneliti mengambil ukuran perusahaan dan ketiga rasio tersebut yaitu 

karena ukuran perusahaan dipergunakan untuk mengetahui besar atau kecilnya 

skala perusahaan melalui total aktiva, rasio profitabilitas digunakan untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan mengahasilkan laba menggunakan aset 

dan modal sendiri, rasio leverage  dipakai untuk mengetahui sejauh mana 

perusahaan tersebut dibiayai oleh hutang, dan rasio likuiditas untuk 

mengetahui seberapa jauh perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka 

pendek dengan dana yang ada. 

Rasio Profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dari sumber dana yang dimiliki (Riawan, 

2016). Laba adalah indikator utama yang menunjukkan usaha dan kinerja 

perusahaan sehingga akan memberikan sinyal kepada investor mengenai return 

saham perusahaan (Raningsih dan Putra, 2015). Rasio profitablititas dalam 

penelitian ini diproksikan dengan menggunakan return on asset. Return On 

Asset (ROA ) merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur 

efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin tinggi ROA menunjukan 
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semakin efektif perusahaan memanfaatkan aktivanya untuk menghasilkan laba 

bersih setelah pajak, dengan semakin meningkatnya ROA maka profitabilitas 

perusahaan semakin baik sehingga perusahaan tersebut memperoleh return 

yang besar (Putra dan Dana, 2016). Berdasarkan penelitian Basalama et al 

(2017) dan Dewi (2016) menunjukan hasil bahwa ROA berpengaruh positif 

terhadap return saham. Hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian Septiana 

dan Wahyuati  (2016) yang menyatakan bahwa ROA tidak memiliki pengaruh 

terhadap return saham. 

Rasio leverage  merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban finansialnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, 

atau mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio 

leverage  dalam penelitian diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER). 

DER  adalah rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan seluruh 

ekuitas serta mampu memberikan petunjuk umum tentang kelayakan dan risiko 

keuangan perusahaan. Investor cenderung menghindari saham saham yang 

memiliki DER yang tinggi karena nilai DER yang tinggi mencerminkan risiko 

perusahaan yang relatif tinggi (Putra dan Dana, 2016). Berdasarkan penelitian 

Yuliantari dan Sujana (2014) serta Dewi (2016) menunjukan hasil bahwa Debt 

to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif terhadap return saham. Hasil 

tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Basalama et al 

(2017) serta Septiana dan Wahyuati  (2016) yang menyatakan bahwa Debt to 

Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif terhadap return saham. 
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Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Penelitian ini menggunakan current rasio (CR) 

sebagai proksinya karena menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi 

kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan 

kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban 

jangka pendeknya. Semakin baik current ratio mencerminkan semakin likuid 

perusahaan tersebut, sehingga kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya semakin tinggi, hal ini akan mampu meningkatkan kredibilitas 

perusahaan di mata investor sehingga akan mampu meningkatkan return 

saham perusahaan (Dewi, 2016). Berdasarkan penelitian Yuliantari dan Sujana 

(2014) dan Septiana dan Wahyuati  (2016) menunjukan hasil bahwa current 

ratio (CR) berpengaruh positif terhadap return saham, begitupula hasil 

penelitian Dewi (2016) yang menyatakan bahwa current ratio (CR) 

berpengaruh terhadap return saham. Hasil tersebut berbeda dengan hasil 

penelitian Basalama et al (2017) yang menyatakan bahwa current ratio (CR) 

tidak memiliki pengaruh terhadap return saham. 

Ukuran perusahaan/size menggambarkan besar kecilnya suatu 

perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata 

tingkat penjualan dan rata-rata total aktiva (Setiyono dan Amanah, 2016). 

Ukuran perusahaan yang semakin besar mencerminkan pertumbuhan yang baik 

pada perusahaan tersebut yang dapat dilihat dari besarnya aset perusahaan 

(Raningsih dan Putra, 2015). Tingkat pengembalian (return) saham perusahaan 

besar lebih besar dibandingkan return saham pada perusahaan berskala kecil, 



7 
 

karena tingkat pertubuhan perusahaan besar relatif lebih besar dibanding 

perusahaan kecil. Oleh karena itu, investor akan lebih berspekulasi untuk 

memilih perusahaan besar dengan harapan memperoleh keuntungan (return) 

yang besar pula. 

Perusahaan yang memiliki total aktiva dalam jumlah yang besar maka 

perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan karena pada tahap 

tersebut arus kas telah positif dan dianggap memiliki prospek yang lebih baik 

dalam jangka relatif lama (Setiyono dan Amanah, 2016). Berdasarkan 

penelitian Yuliantari dan Sujana (2014) menunjukan hasil bahwa size 

berpengaruh positif terhadap return saham. Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh Oktavia dan Norita (2016) bahwa firm 

size berpengaruh terhadap return saham. Tetapi hal tersebut berbanding 

terbalik dengan hasil penelitian Raningsih dan Putra (2015) serta Setiyono dan 

Amanah (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap return saham. 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor property, real estate 

dan konstruksi bangunan  yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dengan 

alasan perkembangan perekonomian Indonesia saat ini sudah menuju kearah 

peningkatan. Hal ini dibuktikan oleh pemerintah dengan pembangunan 

infrastruktur yang vital dan dapat menunjang perkembangan perekonomian di 

Indonesia. Salah satu sektor yang akan mendapatkan manfaat dari 

berkualitasnya insfrastruktur adalah usaha di bidang property dan konstruksi 

bangunan. Insfrastruktur yang baik akan merangsang investor untuk 
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berinvestasi di bidang ini karena dengan infrastruktur yang baik diharapkan 

mampu menjadikan real estate bisa diterima oleh masyarakat sehingga baik itu 

pengembang, investor, maupun masyarakat dapat merasakan manfaat dari 

insfrastruktur yang berkualiatas. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Septiyana dan Wahyuati (2016) dengan menambah satu variable independen 

yaitu ukuran perusahaan, dan membuang variabel independen Total Asset 

Turnover (TAT) dan Price Earnings Ratio (PER) karena tidak berpengaruh 

terhadap return saham. 

Penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Dan 

Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham” (Studi Kasus Pada Perusahaan 

Sektor Property, Real Estate Dan Konstruksi Bangunan Yang Terdaftar di BEI 

Tahun 2013-2015)”. 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diambil rumusan 

masalah sebagai berikut: 

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

pada Perusahaan sektor property, real estate dan konstruksi bangunan 

yang terdaftar di BEI? 

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

pada perusahaan sektor property, real estate dan konstruksi bangunan 

yang terdaftar di BEI? 
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3. Apakah Current Rasio (CR) berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan sektor property, real estate dan konstruksi bangunan yang 

terdaftar di BEI? 

4. Apakah ukuran perusahaan/size berpengaruh terhadap return saham 

pada perusahaan sektor property, real estate dan konstruksi bangunan 

yang terdaftar di BEI? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut:  

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

pada perusahaan sektor property, real estate dan konstruksi bangunan 

yang terdaftar di BEI. 

2. Menganalisis pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap return 

saham pada perusahaan sektor property, real estate dan konstruksi 

bangunan yang terdaftar di BEI. 

3. Menganalisis pengaruh Current Ratio (CR) terhadap return saham pada 

perusahaan sektor property, real estate dan konstruksi bangunan yang 

terdaftar di BEI. 

4. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan/size terhadap return saham 

pada perusahaan sektor property, real estate dan konstruksi bangunan 

yang terdaftar di BEI. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan demikian maka diharapkan penelitian ini dapat  memberikan 

manfaat bagi beberapa pihak diantaranya: 

1. Bagi Investor dan calon investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan berinvestasi. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan pertimbangan 

pengambilan keputusan di bidang keuangan dalam rangka 

mempertahankan dan meningkatkan kinerja perusahaan.  

3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi untuk penelitian 

lebih lanjut, terutama untuk mengkaji hubungan kinerja keuangan 

perusahaan dengan return saham. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

penelitian yang lebih jelas dan sistematik, agar mempermudah bagi pembaca 

dalam memahami penulisan penelitian ini. Dari masing-masing bab secara 

garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang landasan teori yang 

mendeskripsikan teoritis variabel penelitian, penelitian terdahulu, 

dan pengembangan hipotesis, serta kerangka pemikiran. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang dasar dilakukannya 

penelitian, jenis data dan sumber data yang digunakan, populasi 

dan sampel yang diteliti, metode pengumpulan data, variabel 

penelitian dan pengukuran, serta teknis analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi gambaran umum analisis data, data, hasil 

analisis dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan. 


