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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada zaman sekarang banyak orang tertarik untuk melakukan investasi. 

Investasi merupakan suatu kegiatan atau aktivitas menempatkan dana pada 

suatu periode tertentu dengan harapan pengguna dana dapat menghasilkan 

keuntungan. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya 

lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh 

sejumlah keuntungan dimasa mendatang (Aisah dan Mandala, 2016). 

Keuntungan tersebut digunakan untuk melanjutkan usaha perusahaan serta 

untuk mendanai kebutuhan perusahaan tersebut. 

Menurut Martono dan Harjito (2002) investasi adalah penanaman dana 

yang dilakukan oleh suatu perusahaan kedalam suatu asset (aktiva) dengan 

harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Investasi 

bertujuan untuk memaksimalkan hasil (return) yang diharapkan. Return 

saham merupakan hasil yang diperoleh dari investasi, return dapat berupa 

return realisasian yang sudah terjadi atau return ekspektasian yang belum 

terjadi tetapi yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang (Jogiyanto, 

2014). Ada dua faktor yang mempengaruhi return suatu investasi yaitu faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal yaitu berupa kinerja keuangan. Faktor 

makro ekonomi salah satunya berupa faktor ekonomi seperti inflasi, tingkat 

suku bunga, nilai tukar dan sebagainya. 
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Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan sebuah investasi yaitu 

risiko. Dalam investasi saham ada dua risiko yang akan dihadapi investor 

yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis yaitu 

risiko yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dengan diversifikasi. Risiko 

tidak sistematis yaitu risiko yang dapat dihilangkan dengan diversifikasi 

(Jogiyanto, 2013). Untuk meminimalkan risiko investasi, dapat dilakukan 

dengan cara melihat informasi mengenai kinerja perusahaan baik dari 

manajemen maupun kinerja keuangan.  

Informasi yang diterima diinterpretasikan dan dianalisis sehingga 

menghasilkan sinyal baik (good news) atau sinyal buruk (bad news) yang 

dapat menjadi salah satu informasi dasar investor dalam pengambilan 

keputusan. Laporan keuangan merupakan informasi yang penting bagi calon 

investor karena dari laporan keuangan inilah dapat diketahui kinerja dari 

suatu perusahaan. Kinerja adalah ukuran keberhasilan dari setiap bisnis. 

Kinerja manajemen yang baik dapat meningkatkan laba bersih sehingga akan 

membuat harga per saham menjadi tinggi. 

Pada umumnya kinerja perusahaan dan harga saham akan selalu 

bergerak searah. Semakin baik kinerja keuangan suatu perusahaan, maka 

semakin tinggi laba yang diperoleh sehingga akan banyak keuntungan yang 

dinikmati oleh investor artinya semakin besar pula tingkat return sahamnya. 

Apabila perusahaan mengeluarkan saham pada saat dalam kondisi baik 

kinerjanya, maka harga saham akan cenderung meningkat. Jika harga saham 

meningkat maka return yang diterima investor juga akan meningkat. 
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Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan 

menggunakan rasio-rasio keuangan. Menurut Martono dan Harjito (2010) 

secara garis besar ada empat rasio yang dapat digunakan untuk menilai 

kinerja keuangan perusahaan yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio 

leverage dan rasio profitabilitas. Penelitian ini lebih menekankan pada rasio 

likuiditas karena rasio ini memberikan informasi yang sangat penting bagi 

pertumbuhan dan perkembangan perusahaan dalam jangka pendek. 

Likuiditas perusahaan merupakan kemampuan finansial dari suatu 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial pada saat ditagih. 

Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya pada saat 

ditagih berarti perusahaan tersebut dalam keadaan likuid, sebaliknya jika 

perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya pada saat ditagih 

maka perusahaan itu dalam keadaan tidak likuid. Bagi perusahaan, likuid 

merupakan masalah yang sangat penting karena mewakili kepentingan 

perusahaan dalam berhubungan dengan pihak lain, baik pihak intern ataupun 

pihak ekstern. 

Rasio likuiditas yang sering digunakan untuk memprediksi return 

saham adalah Current Ratio (CR). Semakin besar Current Ratio (CR) yang 

dimiliki menunjukkan besarnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kebutuhan operasionalnya terutama modal kerja yang sangat penting untuk 

menjaga performance kinerja perusahaan yang pada akhirnya mempengaruhi 

performance harga saham. Hal ini dapat memberikan keyakinan kepada 
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investor untuk memiliki saham perusahaan tersebut sehingga dapat 

meningkatkan return saham. 

Selain informasi tentang kinerja perusahan, informasi makro ekonomi 

seperti suku bunga yang sangat penting bagi kelangsungan investasi saham. 

Kenaikan suku bunga akan meningkatkan beban modal dan biaya modal 

perusahaan yang akan berdampak pada penurunan return saham yang 

diperoleh investor dan meningkatkan risiko saham karena harga saham di 

pasar melemah (Andes dkk, 2017). 

Penelitian ini akan mengambil obyek penelitian perusahaan perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Pemilihan sampel pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia (BEI) ini karena perusahaan yang bergerak pada sektor 

ini cukup diminati oleh para investor. Hal ini dibuktikan melalui daya tahan 

sektor manufaktur terutama ditopang oleh sektor industri barang konsumsi 

yang tumbuh sebesar 28%. Kenaikan ini merupakan kenaikan tertinggi kedua 

dari sepuluh sektor yang ada. Kinerja pada sektor industri barang konsumsi 

juga lebih tinggi daripada sektor aneka industri dan industri kimia dasar. 

Menurut Kepala Riset PT Bahana Securities, kenaikan indeks 

manufaktur karena penggerak indeks manufaktur sebagian besar berasal dari 

perusahaan seperti PT Kalbe Farma Tbk dan PT Unilever Tbk. Pertumbuhan 

sektor ini juga diuntungkan dengan hasil survei yang dilakukan yang 

menyebutkan bahwa indeks kepercayaan konsumen (IKK) Indonesia 
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tergolong yang tertinggi di dunia sehingga memotivasi peneliti untuk 

menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 

sebagai obyek penelitian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yunita and Efni (2018) dengan judul 

“The Influence Of Internal And Macro-Economic Factors On The Stocks 

Return With Stock Beta As The Intervening Variable” memberikan hasil 

bahwa faktor internal memiliki pengaruh signifikan terhadap beta saham, 

faktor makro ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap beta saham, 

faktor internal memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham, faktor 

makro ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham, beta 

saham memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Akib (2016) dengan judul 

“Analisis Current Ratio dan Firm Size Terhadap Betha Saham dan Return 

Studi Pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2009-2013” memberikan hasil bahwa CR tidak berpengaruh terhadap 

return saham sedangkan firm size berpengaruh terhadap return saham. Hasil 

penelitian juga ditemukan bahwa current ratio dan firm size tidak 

berpengaruh terhadap beta saham serta beta saham tidak berpengaruh 

terhadap return saham. 

Oleh karena penelitian yang terkait dengan “Analisis Pengaruh Faktor 

Internal Dan Makro Ekonomi Terhadap Beta Saham Dan Return Saham 

Perusahaan Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia” menarik 

peneliti untuk melakukan penelitian. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah faktor internal perusahaan berpengaruh signifikan terhadap beta 

saham? 

2. Apakah faktor makro ekonomi berpengaruh signifikan terhadap beta 

saham? 

3. Apakah beta saham berpengaruh signifikan terhadap return saham? 

4. Apakah faktor internal perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

return saham? 

5. Apakah faktor makro ekonomi berpengaruh signifikan terhadap return 

saham? 

6. Apakah faktor internal berpengaruh terhadap return saham melalui beta 

saham ? 

7. Apakah faktor makro ekonomi berpengaruh terhadap return saham 

melalui beta saham ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis dan membahas pengaruh faktor internal perusahaan 

terhadap beta saham 

2. Menganalisis dan membahas pengaruh faktor makro ekonomi terhadap 

beta saham 

3. Menganalisis dan membahas pengaruh beta saham terhadap return saham 

4. Menganalisis dan membahas pengaruh faktor internal perusahaan 

terhadap return saham 
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5. Menganalisis dan membahas pengaruh faktor makro ekonomi terhadap 

return saham 

6. Menganalisis dan membahas pengaruh faktor internal terhadap return 

saham melalui beta saham 

7. Menganalisis dan membahas pengaruh faktor makro ekonomi terhadap 

return saham melalui beta saham 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan yang dapat menambah informasi dalam pengambilan 

keputusan untuk menentukan return saham. 

b. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber 

referensi atau informasi dalam pengambilan keputusan untuk 

berinvestasi. 

2. Manfaat Teoritis 

Bagi akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan teori 

untuk melakukan penelitian lanjutan. 
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E. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang mengemukakan 

mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab kedua membahas mengenai tinjauan pustaka yang diawali 

tinjauan teori, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, 

hipotesis, dan kerangka pemikiran. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ketiga menguraikan mengenai metode penelitian yang 

membahas metode penelitian, definisi operasional, dan teknik 

analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab keempat berisi tentang sejarah singkat perusahaan, analisis 

data dan interpretasinya serta pembahasan dari hasil data yang 

telah diolah. 

BAB V: PENUTUP 

Bab kelima terdiri atas simpulan yang berisi penyajian secara 

singkat apa yang diperoleh dari pembahasan, keterbatasan 

penelitian, dan saran yang merupakan anjuran yang disampaikan 

kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini. 

 


