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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kegiatan investasi dewasa ini menjadi hal yang sangat marak dilakukan 

di Indonesia. Kekhawatiran akan hal-hal yang terjadi di masa depan 

mendorong para investor untuk melakukan investasi. Berdasarkan data Badan 

Koordinasi Penanaman Modal, tercatat bahwa realisasi investasi Penanaman 

Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Triwulan 

I (periode Januari-Maret) tahun 2018 yang dilakukan di Indonesia mencapai 

Rp 185,3 triliun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 

2017 yang hanya sebesar Rp 165,8 triliun, maka realisasi investasi tersebut 

meningkat sebesar 11,8%. Hal ini menunjukkan bertambahnya minat 

masyarakat dalam melakukan investasi di Indonesia. 

Pasar modal sebagai alternatif investasi bagi para investor dalam 

menjalankan fungsi ekonominya bekerja dengan cara menyediakan fasilitas 

untuk memindahkan dana dari penyedia pinjaman (lender) ke peminjam 

(borrower). Penyedia pinjaman (lender) yang telah menginvestasikan 

kelebihan dana yang mereka miliki tentunya mengharapkan pengembalian atau 

imbalan dari investasi tersebut. Sedangkan bagi pihak peminjam (borrower), 

dengan didapatkannya dana dari penyedia pinjaman (lender), maka perusahaan 

dapat menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan usahanya tanpa 

menunggu dana dari hasil operasi perusahaan (Laksono, 2017). 
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Investasi saham di pasar modal memiliki daya tarik tersendiri bagi 

investor karena investasi saham memberikan dua keuntungan bagi investor, 

yaitu investasi saham menghasilkan dividen dan capital gain. Dividen 

merupakan keuntungan yang dibayarkan oleh emiten setiap tahun apabila 

perusahaan mendapatkan laba. Jika perusahaan tidak memperoleh laba, maka 

dividen tidak dibayarkan. Dividen juga kadang-kadang tidak dibagikan 

walaupun perusahaan memperoleh laba karena digunakan untuk cadangan 

perusahaan. Sedangkan capital gain adalah selisih positif antara harga jual dan 

harga beli saham (Martono dan Harjito, 2004) 

Selain memberikan dua keuntungan, di sisi lain saham perusahaan go 

public sebagai salah satu instrumen investasi tergolong berisiko tinggi. 

Menurut Arista (2012), risiko tinggi saham perusahaan go public disebabkan 

karena sifat saham tersebut yang peka terhadap perubahan-perubahan yang 

terjadi, yang disebabkan oleh pengaruh yang bersumber dari luar atau dalam 

negeri, perubahan dalam bidang politik, ekonomi moneter, Undang-Undang 

atau peraturan maupun perubahan yang terjadi dalam industri dan perusahaan 

yang mengeluarkan saham itu sendiri. Besar kecilnya risiko tersebut bukan 

hanya terletak pada transaksi jual beli dalam pasar modal, tetapi juga 

dipengaruhi oleh keputusan investasi dalam jenis dan bidang usaha yang 

dipilih. Salah satu bidang usaha yang membutuhkan kecermatan penilaian 

kelayakan investasi dalam jumlah besar yaitu perusahaan pertambangan. 

Menurut Erari (2014), perusahaan pertambangan adalah industri padat 

modal dan memiliki risiko tinggi. Industri tambang mempunyai beberapa ciri 
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khas, yaitu sumber daya yang tidak dapat diperbarui, dampak terhadap 

lingkungan (fisik maupun sosial) yang relatif lebih tinggi, dan risiko relatif 

lebih tinggi meliputi eksplorasi yang berhubungan dengan ketidakpastian 

penemuan cadangan (produksi), risiko teknologi yang berhubungan dengan 

ketidakpastian biaya, serta risiko kebijakan pemerintah yang berhubungan 

dengan perubahan pajak dan harga domestik. Risiko tersebut akan 

mempengaruhi produksi, harga, biaya, dan pajak perusahaan. Usaha yang 

mempunyai risiko lebih tinggi menuntut tingkat pengembalian (return) yang 

lebih tinggi pula.  

Return saham merupakan tingkat pengembalian keuntungan yang akan 

diperoleh investor atas kegiatannya melakukan investasi. Tanpa adanya 

keuntungan yang akan diperoleh, investor tidak akan bersedia melakukan 

investasi yang pada akhirnya tidak akan memberikan timbal balik yang positif 

bagi mereka. Menurut Jogiyanto (2010), return dapat berupa return realisasi 

ataupun return ekspektasi. Return realisasi adalah return yang telah terjadi 

yang dihitung berdasarkan data historis. Sedangkan return ekspektasi adalah 

return yang diharapkan akan diperoleh investor di masa mendatang. 

Menurut Sakti (2010) dalam Arista (2012), investasi yang dilakukan para 

investor diasumsikan selalu didasarkan pada pertimbangan yang rasional, 

sehingga berbagai jenis informasi dibutuhkan untuk pengambilan keputusan 

investasi. Pada umumya, informasi yang dibutuhkan oleh investor terdiri dari 

informasi yang bersifat fundamental dan teknikal. Melalui kedua pendekatan 

informasi tersebut diharapkan investor yang melakukan investasi mendapatkan 
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keuntungan yang signifikan ataupun menghindari kerugian yang harus 

ditanggung. Dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggunakan 

pendekatan informasi atau analisis fundamental sebagai alat analisis saham. 

Analisis fundamental merupakan perhitungan rasio keuangan yang 

berasal dari laporan keuangan perusahaan (Ulupui, 2007). Analisis 

fundamental memberi gambaran yang jelas bagi pemegang saham tentang 

kinerja manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan yang menjadi 

tanggung jawabnya. Kinerja manajemen perusahaan yang meningkat dapat 

ditandai dengan meningkatnya harga saham sehingga nilai perusahaan pun ikut 

meningkat. Peningkatan kinerja manajemen dapat dicapai bila perusahaan 

menggunakan modal yang dimiliki secara efektif dan efisien. Hasil yang 

optimal akan dicapai dengan menggunakan keseluruhan modal perusahaan 

yang diinvestasikan dalam aktiva untuk menghasilkan laba atau keuntungan 

(Widoatmojo, 1996 dalam Arista, 2012). 

Dalam analisis fundamental terdapat beberapa rasio keuangan antara lain 

rasio likuiditas, rasio solvabilitas (leverage), rasio aktivitas, rasio profitabilitas 

(Hanafi dan Halim, 2005). Sedangkan Kasmir (2009) membagi rasio keuangan 

menjadi tiga macam rasio yang berbeda yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, dan 

profitabilitas (Yusra, 2016). Rasio-rasio tersebut dapat digunakan dalam 

mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan. Dalam penelitian ini akan 

digunakan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. 

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang telah jatuh tempo (Yusra, 
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2016). Dalam penelitian ini, rasio likuiditas akan diproksikan oleh Current 

Ratio (CR), yaitu rasio antara aktiva lancar dengan utang lancar (Ulupui, 2007). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ulupui (2007) menunjukkan bahwa 

Current Ratio (CR) berpengaruh signifikan terhadap return saham. Sedangkan 

pada penelitian Farkhan dan Ika (2013) menunjukkan bahwa Current Ratio 

(CR) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap return saham. 

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang (Yusra, 2016). Dalam 

penelitian ini, rasio tersebut diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER), 

yaitu rasio utang yang diukur dari perbandingan utang dan ekuitas (Arista, 

2012). Penelitian yang dilakukan oleh Ulupui (2007) dan Arista (2012) 

menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara Debt to Equity Ratio 

(DER) terhadap return saham. Sementara penelitian yang dilakukan oleh 

Farkhan dan Ika (2013) menunjukkan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) tidak 

berpengaruh terhadap return saham. 

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menjelaskan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan profit atau keuntungan (Yusra, 2016). Dalam 

penelitian ini, rasio profitabilitas diproksikan oleh Return On Asset (ROA), 

yaitu salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya (Ang, 1997 dalam Arista, 2012). Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Ulupui (2007), serta Farkhan dan Ika (2013), 

menunjukkan bahwa Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap 
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return saham. Sedangkan pada penelitian Trisye dan Simu (2013) 

menunjukkan bahwa Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap return saham. 

Berdasarkan permasalahan adanya perbedaan pada hasil-hasil penelitian 

di atas dan untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya, penulis tertarik 

untuk mengkaji lebih dalam pengaruh Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio 

(DER), Return On Assets (ROA) terhadap return saham oleh karena itu penulis 

tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Current Ratio (CR), Debt to Equity 

Ratio (DER), dan Return On Asset (ROA) Terhadap Return Saham Pada 

Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2015-2017” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Current Ratio (CR) terhadap return saham pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2015-2017? 

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

pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2015-2017? 
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3. Bagaimana pengaruh Return On Assets (ROA) terhadap return saham 

pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2015-2017? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang disebutkan, maka tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Menguji dan menganalisis pengaruh Current Ratio (CR) terhadap return 

saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2015-2017. 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) 

terhadap return saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. 

3. Menguji dan menganalisis pengaruh Return On Assets (ROA) terhadap 

return saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2015-2017. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Bagi civitas akademika, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian yang berkaitan 

dengan Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), dan Return 

On Asset (ROA) terhadap return saham selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, yaitu sebagai tambahan pengetahuan tentang 

kemampuan pengaruh Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio 

(DER), Return On Asset (ROA dalam mempengaruhi return saham 

pada perusahaan. 

b. Bagi investor, diharapkan agar dapat membantu para investor 

dalam memprediksi return saham agar dapat memperoleh hasil 

yang maksimal. 

c. Bagi perusahaan, penelitian ini doharapkan dapat berguna sebagai 

tambahan masukan dalam membuat kebijakan yang bersifat 

fundamental, sehingga dapat menarik para investor. 

d. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi 

sumber referensi khususnya yang tertarik untuk meneliti mengenai 

return saham terutama pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar dalam penelitian ini akan dibahas berbagai hal sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 



9 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi uraian dari tinjauan teori yang berkaitan 

dengan penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam 

melakukan analisis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian dan definisi 

operasional. Selain itu akan dijelaskan pula tentang sumber 

data, metode pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, 

dan metode analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menjelaskan tentang analisis data pengujian 

hipotesis dan interpretasi hasil. 

BAB V : PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dan keterbatasan penelitian, serta 

saran yang berkaitan dengan penelitian sebagai bahan 

masukan. 


