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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini pasar Modal kian semakin maju dan berkembang pesat serta 

memegang peranan peting untuk memobilisasi dana dari masyarakat yang ingin 

berinvestasi di dalam Pasar Modal. Investasi sendiri dalam artian luas 

merupakan suatu bentuk pengorbanan di saat ini dengan tujuan mendapatkan 

sesuatu atau nilai yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Dan dengan 

alasan itulah mengapa  semua Investor berlomba-lomba untuk masuk ke dalam 

pusaran Pasar Modal dimana Pasar Modal mampu memberikan daya tarik 

tersendiri bagi para kalangan yang ingin menanamkan modal mereka serta 

menjanjikan nilai yang tinggi di masa mendatang.  

Tujuan dari Investor untuk berinvestasi ialah demi mendapatkan Return 

yang tinggi. Bagi kalangan Investor, Return bisa dikatakan sebagai tolak ukur 

untuk  menilai seberapa besar keuntungan suatu saham, Return yang 

diharapkan oleh para investor adalah deviden untuk berinvestasi di saham dan 

pendapatan bunga untuk berinvestasi di surat hutang. Return merupakan tujuan 

utama dari investor untuk mendapatkan hasil atau nilai dari investasi yang 

sudah dilakukan. Dengan adanya Return saham yang cukup tinggi maka akan 

lebih banyak menarik investor untuk membeli saham tersebut. 
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Menurut Jogiyanto (2010:205), Return Saham adalah nilai yang 

diperoleh sebagai hasil dari aktivitas investasi. Return yang diharapkan berupa 

deviden untuk investasi saham dan pendapatan bunga untuk investasi di surat 

utang. Return merupakan tujuan utama investor untuk mendapatkan hasil dari 

investasi yang dilakukan oleh investor. Dengan adanya Return Saham yang 

cukup tinggi akan lebih menarik para investor untuk membeli saham tersebut. 

Oleh karena itu untuk dapat mengetahui seberapa besar tingkat pengembalian 

yang akan diperoleh investor maka investor dan investor potensial perlu 

memprediksikan agar dapat mengetahui seberapa besar pengembalian yang 

akan diperolehnya. Menurut Tandelilin (2010,h.102), Return merupakan salah 

satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan 

atas keberanian investor menanggung resiko atas investasi yang dilakukan. 

Menurut Tandelilin (2010:105) jenis-jenis Return adalah sebagai berikut: 

1. Return realisasi (Realized Return) 

Return yang telah terjadi (return aktual) yang dihitung berdasarkan data 

historis (ex postdata). Return historis ini berguna sebagai dasar penentuan 

return ekspektasi (expected return) dan risiko di masa datang (conditioning 

expected return). 

2. Return Yang Diharapkan (Expected Return) 



3 
 

 
 

Return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. 

Berbeda dengan return realisasi yang bersifat sudah terjadi, return yang 

diharapkan merupakan hasil estimasi sehingga sifatnya belum terjadi. 

3. Return Yang Dipersyaratkan (Required Return) 

Return yang diperoleh secara historis yang merupakan tingkat return 

minimal yang dikehendaki oleh investor atas preferensi subyektif investor 

terhadap risiko. 

Analisis Return Saham dapat dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan dasar yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Menurut 

Halim (2005) mendefinisikan analisis fundamental adalah lebih 

membandingkan antara suatu harga pasar dan saham untuk menentukan apakah 

harga pasar saham sudah bisa mencerminkan nilai intrinsiknya atau belum. 

Selain itu juga menitikberatkan pada suatu dana kunci dalam laporan keuangan 

perusahaan, untuk mempertimbangkan dalam perhitungan apakah suatu harga 

saham telah diapresiasi secara benar dan tepat. Dimana nilai Intrinsik ini 

ditentukan oleh faktor fundamental. 

Terdapat berbagai jenis faktor fundamental yang cenderung dapat 

menyulitkan investor untuk memilh faktor fundamental apa yang tepat untuk 

menggambarkan kondisi perusahaan dan berpengaruh terhadap Return Saham. 

Berbagai jenis faktor fundamental tersebut diantaranya dilihat dari data 

keuangan, data pangsa pasar, dan siklus bisnis. Beberapa faktor fundamental 
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yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah rasio keuangan yang meliputi 

Earnings Per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER), Net Profit Margin 

(NPM), dan Price to Book Value (PBV) sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Wildan (2016). Alasan pemilihan variabel ini karena variabel 

tersebut mampu menggambarkan kondisi suatu perusahaan dalam hal laba yang 

dihasilkan perusahaan. 

 Suku bunga merupakan salah satu variabel yang paling banyak diamati 

dalam perekonomian karena dianggap mempengaruhi kehidupan kita dan 

mempunyai konsekuensi penting bagi kesehatan perekonomian. Suku bunga 

dianggap mempengaruhi keputusan pribadi, bisnis, serta rumah tangga 

(Mishkin, 2008). Suku Bunga adalah biaya pinjaman atau harga yang 

dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut biasanya dinyatakan dalam 

presentase (Mishkin, 2008). Oleh karena itu, bunga juga dapat diartikan sebagai 

uang yang diperoleh atas pinjaman yang diberikan. Suku bunga pada dasarnya 

mempunyai dua pengertian sesuai dengan peninjauannya yaitu bagi bank dan 

bagi pengusaha. Bagi bank, bunga adalah suatu pendapatan atau suatu 

keuntungan atas peminjaman uang oleh pengusaha atau nasabah. Dan bagi 

pengusaha bunga dianggap sebagai ongkos produksi ataupun biaya modal. 

Suku bunga yang tinggi akan mendorong investor untuk menanamkan dananya 

di bank daripada menginvestasikannya pada sektor produksi atau industri yang 

memiliki tingkat risiko lebih besar. Sehingga dengan demikian, tingkat inflasi 
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dapat dikendalikan melalui kebijakan tingkat suku bunga (Khalwaty, 

2010:144). 

 Inflasi adalah ukuran ekonomi yang memberikan gambaran tentang 

meningkatnya harga rata-rata barang dan jasa yang diproduksi pada suatu 

sistem perekonomian (Suseno Hg,1990 dalam Sugeng ,2004). Menurut 

Boediono (1994:155) definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari 

harga-harga untuk menarik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga 

dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi. Syarat adanya 

kecenderungan meningkat yang terus menerus juga perlu digaris-bawahi. 

Kenaikan harga-harga karena, misalnya, musiman, menjelang hari raya, 

bencana, dan sebagainya, yang sifatnya hanya sementara tidak disebut inflasi. 

Inflasi sendiri memiliki dampak atau pengaruh yang bermacam-macam, 

menurut Samsul (2006) tingkat inflasi dapat berpengaruh positif maupun 

negatif tergantung pada derajat inflasi itu sendiri. Inflasi yang berlebihan dapat 

menyebabkan kerugikan pada perekonomian secara keseluruhan, yaitu dapat 

membuat banyak perusahaan mengalami kebangkrutan. Inflasi yang tinggi 

akan menjatuhkan harga saham di pasar, sedangkan tingkat inflasi yang sangat 

rendah akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi sangat lamban, dan 

pada akhirnya harga saham juga akan bergerak dengan lamban. 

 Kurs atau nilai tukar adalah harga dari suatu mata uang terhadap mata 

uang lainnya atau nilai dari suatu mata uang terhadap nilai mata uang lainnya. 
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Kurs (nilai tukar) merupakan faktor ekonomi makro yang secara empiris 

terbukti memiliki pengaruh terhadap perkembangan perekonomian di berbagai 

negara. Menguatnya kurs US dollar terhadap rupiah akan berdampak negatif 

terhadap emiten yang memiliki utang dalam dollar sementara produk emiten 

tersebut dijual secara lokal. Hal tersebut berarti harga saham emiten yang 

terkena dampak negatif akan mengalami penurunan di Bursa Efek (Samsul, 

2006). Nilai tukar merupakan harga di dalam pertukaran dan dalam pertukaran 

antara dua macam mata uang yang berbeda, akan terdapat perbandingan nilai 

atau harga antara kedua mata uang tersebut. Perbandingan nilai inilah yang 

disebut kurs/exchange rate (Nopirin,2009:163). 

 Beberapa penelitian yang telah dilakukan menghasilkan berbagai 

macam kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menyatakan 

bahwa Earning per Share (EPS) berpengaruh positif (Silvi, 2014), Debt to 

Equity Ratio (DER) berpengaruh secara parsial terhadap Return Saham 

(Amalina, 2014),  Net Profit Margin (NPM) berpengaruh secara simultan 

terhadap Return Saham (Suarjaya, 2012), sedangkan Price to Book Value 

(PBV) berpengaruh positif dan signifikan (Darmayanti, 2016) sedangkan 

variabel Suku Bunga berpengaruh positif dan berpengaruh secara parsial 

terhadap Return Saham (Darmayanti, 2016; Widyawati, 2013), variabel Inflasi 

berpengaruh secara simultan terhadap Return Saham (Widyawati, 2013) dan 
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Nilai Tukar berpengaruh secara signifikan terhadap Return Saham ( Suyati, 

2015). 

 Namun penelitian lain yang telah dilakukan menyatakan bahwa Earning 

per Share (EPS) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return 

Saham (Suarjaya, 2011), Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Return Saham (Yuanita, 2014), Net Profit Margin (NPM) 

dan Price to Book Value (PBV) tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Return Saham (Suarjaya, 2011). Variabel Suku Bunga tidak 

berpengaruh seara signifikan terhadap Return Saham (Suyati, 2015), Inflasi 

berpengaruh negatif terhadap Return Saham dan Nilai Tukar tidak berpengaruh 

terhadap Return Saham (Hidayat,2017).    

 Adapun dalam penelitian ini mengambil sampel dari Perusahaan yang 

bergerak di sektor manufaktur yaitu Tekstil dan Garmen, yang tinggi. Salah 

satu sektor yang menjadi incaran para investor adalah sektor aneka industri 

karena sektor diyakini dapat memimpin sektor-sektor dalam sebuah 

perekonomian menuju kemajuan dan juga pada saat ini sektor aneka industri 

telah mengalami perkembangan yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan sektor 

ini memiliki variasi produk yang sangat beragam dan mampu memberikan 

manfaat kepada para pemakainnya. Dari semua sub sektor yang ada didalam 

sektor aneka industri, alasan peneliti mengambil sampel dari perusahaan Tekstil 

dan Garmen adalah karena sub sektor tekstil dan garmen merupakan suatu 
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industri yang sangat penting di Indonesia, industri ini merupakan penyumbang 

devisa terbesar bagi negara setelah minyak dan gas bumi. Terlebih untuk 

meneliti baik pada faktor fundamentalnya ataupun faktor internalnya. Alasan 

lain yaitu beberapa dari perusahaan Tekstil dan Garmen ini melakukan kegiatan 

Ekspor dimana dengan adanya kegiatan ini mengindikasikan bahwa produk-

produk dari Negara Indonesia sudah dikenal sampai ke luar negeri. Industri 

Tekstil dan Garmen menjadi salah satu sub sektor industri yang didukung oleh 

pemerintah dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 

 Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul:  

“ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR FUNDAMENTAL, 

PENGARUH  SUKU BUNGA, INFLASI DAN NILAI TUKAR 

TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN SEKTOR 

MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latarbelakang  masalah yang telah diuraikan diatas, 

peneliti dapat merumuskan masalah sebegai berikut: 

1. Apakah Earning per share, Debt to Equity Ratio, Price Book value dan Net 

Pofit Margin berpengaruh positif secara parsial terhadap Return Saham 

untuk perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah Suku Bunga, Inflasi dan Nilai Tukar berpengaruh negatif secara 

parsial  terhadap Return Saham untuk perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa efek Indonesia? 

3. Apakah Earning per share, Debt to Equity Ratio, Price Book value, Net 

Pofit Margin, Suku Bunga, Inflasi dan Nilai Tukar berpengaruh secara 

simultan terhadap Return Saham untuk perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis secara empiris Earning per Share, Debt to Equity 

Ratio, Price Book Value dan Net Profit Margin berpengaruh positif secara 

parsial terhadap Return Saham untuk perusahaan Manufaktur yang terdaftar 

di Bursa efek Indonesia. 
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2. Untuk menganalisis apakah secara empiris Suku Bunga, Inflasi dan Nilai 

Tukar berpengaruh negatif secara parsial terhadap Return Saham untuk 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.   

3. Untuk menganalisis apakah secara empiris Earning per share, Debt to 

Equity Ratio, Price Book value, Net Pofit Margin, Suku Bunga, Inflasi dan 

Nilai Tukar berpengaruh secara simultan terhadap Return Saham untuk 

peusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

a. Memahami dan mengetahui lebih mendalam terkait dengan hubungan 

faktor fundamental, suku bunga,inflasi dan nilai tukar terhadap tingkat 

pengembalian saham untuk perusahaan yang bergerak di bidang 

Tekstil dan Garmen di bursa efek. 

b. Sebagai penerapan ilmu yang didapatkan penulis selama masa 

perkuliahan sehingga penulis memahami apa saja yang mempengaruhi 

return saham. 

2. Bagi Perusahaan 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat dan 

pelajaran untuk lebih memahami bagaimana menganalisis maupun 

memecahkan masalah nyata dengan melalui teori-teori yang selama ini 
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diperoleh sebagai pengetahuan maupun pengalaman yang berharga 

untuk penelitian berikutnya. 

b. Perusahaan diharapkan dapat mengevaluasi dan meningkatkan sistem 

tata kelola perusahaan agar dapat memenuhi standar kualitas 

perusahaan yang lebih baik.  

3. Bagi Akademisi 

a. Akademisi diharapkan ini dapat menggunakannya sebagai bahan 

referensi untuk memperluas informasi dan memperkaya wawasan  

mengenai factor-faktor yang mempengaruhi Return Saham. 

 

E. Sistematika Penulisan  

Sistematika yang akan digunakan untuk penelitian ini dapat diuraikan 

secara garis besar dari isi setiap bab agar dapat membuka sedikit gambaran 

mengenai isi dari skripsi ini, diantaranya adalah sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai ringkasan keseluruhan gambaran 

permasalahan di dalam penelitian. Bab ini berisikan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.   

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang apa saja yang mendasari penelitian yang 

bertujuan untuk memperkuat penelitian yang akan dilakukan, menjelaskan 
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variabel-variabel yang digunakan serta didalamnya berisi penelitian terdahulu 

yang digunakan sebagai dasar acuan teori yang berkaitan mengenai Return 

Saham, hubungan antar varabel-variabel yang menggambarkan hipotesis dan 

kerangka pemikiran. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian berisi jenis penelitian, 

populasi dan sampel, data dan sumber data, definisi operasional dan cara 

mengukur variabel serta metode analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

deskripsi objek penelitian, analisis data yang digunakan, dan pembahasan hasil 

penelitian serta interpretasi dari penelitian ini. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian 

pembahasan sebelumnya berupa keterbatasan peneliti an saran-saran atau 

dijadikan masukan dari berbagai pihak-pihak yang berkepentingan supaya 

dapat memperbaiki penelitian di masa mendatang 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


