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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pasar modal adalah salah satu tempat bagi investor untuk memperoleh 

informasi mengenai perusahaan–perusahaan yang sedang mencari modal yang 

nanti akan diberikan oleh perusahaan dalam bentuk saham maupun sekuritas. 

Pasar modal sangat penting dalam dunia usaha dan wahana investasi masyarakat, 

dan untuk investor sendiri merupakan lahan yang bagus untuk menanam modal 

dengan harapan akan memperoleh pengembalian atas modal serta memperoleh 

suatu keuntungan atau return dari penanaman modal terebut. 

Menurut penelitian Legiman et al (2015), Indonesia merupakan lahan yang 

sangat bagus bagi investor untuk menanamkan modal dengan menginvestasikan 

dalam berbagai bentuk sekuritas, sehingga tidak salah perusahaan berbagai aspek 

dan jenis menjadi bagian dalam pasar bursa. Pasar modal Indonesia menjadi salah 

satu dari emerging market di antara negara-negara yang sedang berkembang atau 

negara industri baru dengan pertumbuhan fantastis. Perusahaan sangat 

membutuhkan tambahan modal untuk mendorong kinerja operasional perusahaan. 

Salah satu cara bagi perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal adalah 

dengan menawarkan kepemilikan perusahaan tersebut kepada masyarakat/publik 

(go public). Partisipasi masyarakat dalam pasar modal yaitu melalui cara membeli 

saham atau sekuritas yang akan ditawarkan oleh perushaan yang berada dalam 

pasar modal. Dengan demikian pasar modal menjadi tempat terjadinya transaksi 

jual-beli masyarakat dengan perusahaan. 
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Menurut penelitian Legiman et al (2015), stock return merupakan hasil 

yang diperoleh dari investasi. Harapan untuk memperoleh return juga terjadi 

dalam asset financial. Suatu asset financial menunjukkan kesediaan investor 

menyediakan sejumlah dana pada saat ini untuk memperoleh sebuah aliran dana 

pada masa yang akan datang sebagai kompensasi atas faktor waktu selama dana 

ditanamkan dan risiko yang ditanggung. Dengan demikian para investor sedang 

mempertaruhkan suatu nilai sekarang untuk sebuah nilai yang diharapkan pada 

masa mendatang.  

Dalam konteks manajemen investasi, return atau tingkat keuntungan 

merupakan imbalan yang diperoleh dari investasi. Jenis sekuritas yang paling 

populer di pasar modal salah satunya adalah sekuritas saham. Di dalam return 

saham terbagi menjadi dua jenis, yang pertama adalah return yang mengahasilkan 

keuntungan bagi investor yang biasanya disebut juga dengan capital gain, dan 

yang kedua adalah return yang mengahasilkan kerugian bagi investor yang 

dinamakan juga dengan capital loss. Setiap investasi jangka pendek maupun 

jangka panjang mempunyai tujuan utama mendapatkan keuntungan atau return, 

baik langsung maupun tidak langsung. 

Penelitian Putra dan Paulus (2016) menjelaskan bahwa persaingan 

dalam industri konsumsi di Indonesia menjadi semakin ketat, terlebih pada 

perusahaan konsumsi yang terdaftar di BEI harus mampu bersaing dengan 

perusahaan yang sejenis lainnya, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya 

yaitu memperoleh laba dan kontuitas perusahaan. Sektor perusahaan konsumsi ini 

dipilih karena salah satu industri yang cenderung diminati oleh investor sebagai 
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salah satu target investasinya, dikarenakan industri konsumsi saat ini sangat 

digemari oleh masyarakat Indonesia dan sesuai dengan pola hidup masyarakat dan 

merupakan kebutuhan utama atau pokok dalam hidup.  

Analisis fundamental adalah faktor yang erat kaitannya dengan kondisi 

suatu perusahaan di mana kondisi manajemen organisasi sumber daya manusia 

dan kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dalam kinerja keuangan 

perusahaan.   Menurut penelitian Jogiyanto (2010), terdapat dua macam analisis 

untuk menentukan nilai saham, yaitu informasi bersifat fundamental yang 

diperoleh dari internal perusahaan meliputi deviden dan tingkat pertumbuhan 

penjualan perusahaan, serta informasi yang bersifat teknikal diperoleh dari luar 

perusahaan seperti ekonomi, politik, finansial, dan lainnya. 

Rasio-rasio keuangan dapat digunakan untuk menjelaskan kekuatan dan 

kelemahan keuangan perusahaan serta mempunyai peranan untuk memprediksi 

harga atau return saham di pasar modal. Rasio yang dipakai perusahaan ada lima 

yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan 

rasio pasar. Pendekatan yang akan dilakukan oleh investor untuk mengetahui 

laporan keungan perusahaan dengan baik adalah analisis fundamental yang di 

dalalamnya ada beberapa rasio keuangan, yaitu rasio profitabilitas diwakilkan 

oleh Return On Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM), dan rasio solvabilitas 

diwakilkan oleh Debt To Equity Ratio (DER), serta rasio likuiditas diwakilkan 

oleh Current Rasio (CR). 

Pemilihan sampel perusahaan konsumsi yang terdaftar di BEI dikarenakan 

berbagai alasan. Pertama, perusahaan konsumsi merupakan bagian dari 
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perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan jumlah perusahaan paling 

banyak, dibandingkan dengan kategori perusahaan lain yang termasuk sektor 

manufaktur. Kedua, konsumsi lebih bisa bertahan terhadap krisis dibandingkan 

dengan perusahaan lainnya, sebab dalam kondisi krisis maupun tidak, produk 

pada perusahaan konsumsi tetap dibutuhkan. Dalam keadaan krisis konsumen 

akan membatasi konsumsinya dengan memenuhi kebutuhan dasar dan 

mengurangi kebutuhan barang sekunder, selain itu bahan baku yang digunakan 

untuk membuat produk pada perusahaan konsumsi mudah untuk diperoleh.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik mengambil judul 

penelitian “Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental Terhadap Stock Return Studi 

Empiris pada Perusahaan Manufaktur Industri Konsumsi di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2015-2017.” 

 

B. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah ROA berpengaruh terhadap Return Saham pada Perusahaan 

Manufaktur Industri Konsumsi di BEI periode 2015-2017 ? 

2. Apakah NPM berpengaruh terhadap Return Saham pada Perusahaan 

Manufaktur Industri Konsumsi di BEI periode 2015-2017 ? 

3. Apakah DER berpengaruh terhadap Return Saham pada Perusahaan 

Manufaktur Industri Konsumsi di BEI periode 2015-2017 ? 
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4. Apakah CRS berpengaruh terhadap Return Saham pada Perusahaan 

Manufaktur Industri Konsumsi Minuman di BEI periode 2015-2017 ? 

  

C. Pembatasan Masalah  

Pembatasan masalah dilakukan agar perusahaan yang diteliti lebih terfokus 

pada tujuan penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini perlu dilakukan 

pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian return saham ini berdasarkan pada faktor-faktor fundamental 

yang terdiri dari lima rasio keuangan, yaitu rasio profitabilitas yang terdiri 

dari ROA,  NPM, DER dan CRS.   

2. Perusahaan yang akan diteliti adalah perusahaan publik khususnya 

perusahaan manufaktur industri makanan dan minuman yang terdaftar di 

BEI, kurun waktu 2015 sampai dengan 2017 terhadap delapan perusahaan 

yang listing tidak delisting di BEI  dari periode tahun 2015 sampai dengan 

2017. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai adanya pengaruh 

ROA terhadap return Saham. 

2. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai adanya pengaruh 

NPM terhadap return Saham. 
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3. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai adanya pengaruh 

DER  terhadap return Saham. 

4. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai adanya pengaruh 

CRS terhadap return Saham. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang baik harus mempunyai manfaat kapada pengguna hasil 

penelitian. Pengguna hasil penelitian ini antara lain adalah investor, 

perusahaan, pembaca, dan peneliti selanjutnya. Adapun secara spesifik manfaat 

yang ingin di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Investor 

Memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan perusahaan khususnya 

ROA, NPM, DER dan CRS sehingga dapat membantu dalam proses 

mengambilkan keputusan untuk berinvestasi. 

2. Bagi Perusahaan 

Digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kinerja keuangan perusahaan 

sehingga dapat meninggalkan kinerjanya. 

3. Bagi Pembaca 

Mampu membantu para pembaca untuk mencari referensi menegenai topik 

terkait. 

4. Bagi Penliti Selanjutnya 

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau referensi dalam 

penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan. 
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F. Sistematika Penelitian  

Pembahasan dalam skripsi ini disajikan dalam lima bab. Adapun garis 

besar isi penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berhubungan 

dengan penelitian yang dilakukan sebagai dasar untuk membahas 

permasalahan yang akan diteliti beserta penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data, data dan sumber data, definisi operasional 

variabel, pengukuran variabel, dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan tentang hasil pengumpulan data, analisis data, 

dan pembahasan hasil analisis data. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan dari pembahasan yang telah diuraikan, 

keterbatasan penelitian, dan saran berdasarkan temuan-temuan 

dalam penelitian. 


