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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal merupakan simbol perekonomian negara-negara maju dan 

dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Pada dasarnya, 

pasar modal memiliki peran yang strategis dalam pembangunan nasional yang 

berfungsi sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana 

investasi bagi masyarakat (UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal). 

Dengan adanya pasar modal, perusahaan dapat menerbitkan sekuritas seperti 

saham, obligasi, ataupun reksadana untuk mendapatkan tambahan modal yang 

dapat digunakan perusahaan guna membiayai aktivitas operasionalnya, 

sehingga perusahaan dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaannya 

maupun ekonomi suatu negara dan kesejahteraan masyarakatnya. Sedangkan 

untuk investor, pasar modal dapat memfasilitasi masyarakat yang memiliki 

kelebihan dana untuk menginvestasikan dananya pada berbagai sekuritas 

dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan. 

Investasi merupakan penundaan konsumsi sekarang yang digunakan 

dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu (Jogiyanto, 2008: 

5). Artinya, investasi merupakan pengorbanan konsumsi saat ini yang 

digunakan sebagai modal usaha dengan tujuan untuk memperoleh konsumsi 

yang lebih besar di masa depan. Saat ini masyarakat mulai menyadari bahwa 

investasi dapat digunakan sebagai jaminan kemakmuran di masa depan. Pada 
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umumnya, masyarakat menginvestasikan dananya dalam bentuk emas, tanah, 

mesin ataupun bangunan. Akan tetapi, untuk saat ini investasi yang paling 

diminati oleh masyarakat modern adalah saham. Saham merupakan surat 

berharga yang menunjukkan bahwa investor yang menanamkan modalnya 

pada suatu perusahaan merupakan bagian dari pemilik suatu perusahaan 

tersebut. 

Saham yang berasal dari perusahaan go public biasanya terdaftar dalam 

Bursa Efek Indonesia dan dibedakan menjadi 20 jenis indeks saham. Salah satu 

indeks yang berada pada Bursa Efek Indonesia adalah indeks LQ-45. Indeks 

LQ-45 atau indeks Liquid-45 ini merupakan indeks yang mengukur performa 

harga saham dari 45 emiten yang memiliki likuiditas yang tinggi dan 

kapitalisasi pasar yang besar serta didukung dengan fundamental perusahaan 

yang baik (idx.com). 

Saham yang dapat masuk dalam indeks LQ-45 ini mempunyai kriteria 

khusus yang harus terpenuhi. Adapun pertimbangan kriteria yang mendasari 

pemilihan saham yang dapat masuk dalam kategori LQ-45 ini antara lain yaitu 

rata-rata transaksi saham masuk dalam urutan 60 terbesar di pasar reguler 

selama 12 bulan terakhir, rata-rata nilai kapitalisasi pasarnya masuk dalam 

urutan 60 terbesar di pasar reguler selama 12 bulan terakhir, dan telah tercatat 

di Bursa Efek Indonesia minimal 3 bulan (Jogiyanto, 2008: 101). Perusahaan 

yang terdaftar dalam indeks LQ-45 dapat dikatakan sebagai perusahaan 

mempunyai nilai yang baik, dapat dikatakan baik karena perusahaan memiliki 

kinerja keuangan yang baik mulai dari produktivitas perusahaan hingga 
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profitabilitas yang tinggi. Perusahaan ini juga selalu mencirikan perusahaan 

yang memiliki manajemen keuangan yang baik sekaligus tetap 

memperjuangkan kesejahteraan para pemegang saham tanpa mengabaikan 

kepentingan perusahaan. 

Perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45 ini sangat menjanjikan 

karena sering digunakan sebagai acuan penilaian kinerja perdagangan saham 

oleh investor. Investor yang menginvestasikan dananya dalam bentuk saham 

mengharapkan keuntungan dari laba investasi yang berupa kenaikan harga 

saham (capital gain) ataupun dividen. Akan tetapi, investor juga harus siap 

dengan risiko jika terjadi hal yang sebaliknya. Karena saham yang memberikan 

keuntungan rendah biasanya memiliki risiko yang rendah pula begitupun 

sebaliknya, apabila saham yang memberikan keuntungan yang tinggi maka 

saham tersebut memiliki risiko yang tinggi pula. Tujuan para investor 

berinvestasi sangatlah beragam, salah satunya yaitu untuk memperoleh return 

atau imbal hasil yang nantinya dapat menjamin kehidupan mereka di masa 

yang akan datang. Motivasi untuk mendapatkan return menjadi daya tarik bagi 

para investor untuk berinvestasi di pasar saham. (Boentoro dan Widyarti, 

2018). 

Return saham merupakan pengembalian saham yang diharapkan atas 

investasi yang dilakukan investor melalui suatu portofolio. Kinerja keuangan 

perusahaan yang baik merupakan pertimbangan utama bagi para investor. 

Semakin baik kinerja keuangan suatu perusahaan maka diharapkan dapat 

meningkatkan harga saham dan akan memberikan keuntungan (return) saham 
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bagi para investor, karena return saham merupakan selisih antara harga saham 

sekarang dengan harga saham sebelumnya (Bisara dan Amanah, 2015).  

Jogiyanto (2008: 195) menyatakan terdapat dua jenis return saham 

yaitu return realisasi dan return ekspektasi. Return realisasi ini dapat dihitung 

dengan menggunakan data historis, sedangkan return ekspektasi merupakan 

return yang diharapkan akan diperoleh oleh para investor di masa mendatang. 

Secara umum, terdapat dua pendekatan analisis yang bisa digunakan oleh para 

investor untuk menganalisis saham emiten, yaitu analisis fundamental dan 

analisis teknikal. Analisis fundamental merupakan analisis yang berhubungan 

dengan faktor fundamental perusahaan. Faktor fundamental yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah rasio-rasio keuangan perusahaan yang meliputi 

Current Ratio, Free Cash Flow, Debt to Equity Ratio, Return On Equity, dan 

Earning Per Share. 

Terdapat banyak penelitian yang telah dilakukan untuk menganalisis 

return saham atau tingkat pengembalian saham, namun hasil yang diperoleh 

belumlah konsisten. Penelitian Ulupui (2007) serta Dewi (2016) 

mengungkapkan bahwa Current Ratio berpengaruh signifikan terhadap return 

saham. Semakin tinggi Current Ratio mengindikasikan bahwa semakin likuid 

perusahaan tersebut, sehingga perusahaan mampu meningkatkan 

kredibilitasnya dimata investor dan dipandang mampu meningkatkan return 

saham perusahaan. Sementara hasil yang diperoleh Asmi (2014) yang 

mendukung hasil penelitian Boentoro dan Widyarti (2018) serta Nurmasari 
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(2017) bahwa currernt ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return 

saham. 

Free Cash Flow merupakan paramater yang dapat digunakan untuk 

meneliti fleksibilitas suatu emiten. Informasi mengenai arus kas bebas dari 

aktivitas operasi mampu mengukur fleksibilitas suatu perusahaan, sehingga 

Free Cash Flow dapat membantu investor dalam mengukur nilai perusahaan 

dan pengembalian saham karena arus kas bebas dipandang lebih transparan dan 

lebih sulit untuk direkayasa (Putriani dan Sukartha, 2014). Penelitian yang 

dilakukan Montoliang dan Tjun (2018) menemukan bahwa Free Cash Flow 

berpengaruh signifikan terhadap return saham, semakin besar Free Cash Flow 

maka perusahaan dinilai semakin sehat karena Free Cash Flow yang besar 

mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kas yang dapat digunakan untuk 

pertumbuhan perusahaan, membayar utang, dan mampu untuk memberikan 

pengembalian saham yang besar kepada investor. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan Liem et al (2019) menemukan bahwa Free Cash Flow tidak 

berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Debt to Equity Ratio merupakan rasio keuangan berikutnya yang dapat 

digunakan untuk mengukur return saham. Debt to Equity Ratio merupakan 

rasio utang yang membandingkan jumlah utang dengan ekuitas. Rasio ini 

digunakan untuk melihat seberapa besar utang yang dimiliki perusahaan 

terhadap ekuitas yang dimiliki perusahaan. Basalama et al (2017) dan Nidianti 

(2013) serta Septiana dan Wahyuati (2016) menemukan bahwa Debt to Equity 

Ratio berpengaruh terhadap return saham, semakin rendah Debt to Equity 
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Ratio maka akan semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar 

seluruh kewajibannya. Hal ini disebabkan karena semakin rendah proporsi 

utang yang digunakan untuk struktur modal suatu perusahaan, maka akan 

semakin rendah pula jumlah kewajibannya. Semakin rendah kewajibannya 

maka perusahaan dinilai dapat memberikan return yang besar kepada investor. 

Namun hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Defrizal dan 

Mulyawan (2015) yang menemukan bahwa Debt to Equity Ratio tidak 

berpengaruh signifikan terhadap  return saham. 

Return On Equity merupakan rasio yang menunjukkan tingkat 

efektivitas manajemen pada suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari 

dana yang diinvestasikan oleh para investor. Rasio ini sering digunakan oleh 

para investor dalam menganalisis kinerja entitas untuk mengukur tingkat 

pengembalian saham (Kusumawati et al, 2018: 160). Penelitian Sofi’yah et al 

(2017) serta Yulianti dan Suratno (2015) menunjukkan bahwa Return On 

Equity berpengaruh signifikan terhadap return saham. Semakin tinggi Return 

On Equity, perusahaan dinilai mampu untuk memberikan return yang sesuai 

dengan harapan investor sehingga meningkatnya Return On Equity akan diikuti 

dengan meningkatnya return saham. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

Mulya dan Turisna (2016) menunjukkan bahwa Return On Equity tidak 

berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Hasil yang tidak konsisten juga ditemukan dalam mencari hubungan 

antara Earning Per Share terhadap return saham seperti penelitian yang 

dilakukan Mulya dan Turisna (2016) serta Hermawan (2012) yang menemukan 
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bahwa Earning Per Share berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Earning Per Share merupakan rasio pasar yang mengukur kemampuan 

manajemen dalam menciptakan nilai pasar. Kenaikan Earning Per Share 

mengindikasikan bahwa kondisi keuangan perusahaan sedang meningkat baik 

dari segi penjualan maupun laba, semakin tinggi nilai Earning Per Share 

menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba bersih disetiap lembar sahamnya. Semakin tinggi laba perusahaan yang 

diberikan kepada investor tentunya akan semakin menarik minat investor untuk 

membeli atau memegang saham perusahaan tersebut (Suhartono dan Qudsi, 

2009: 95). Semakin banyak jumlah investasi yang dilakukan para investor 

maka perusahaan akan mengalami peningkatan harga saham, sehingga 

perusahaan dinilai mampu memberikan tingkat return saham yang tinggi. 

Namun Putra dan Kindangen (2016) mendukung penelitian yang dilakukan 

Simanjuntak dan Sari (2014) menemukan bahwa Earning Per Share tidak 

berpengaruh terhadap return saham.  

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, serta berbagai penelitian 

terdahulu yang menunjukkan hasil beragam dan tidak konsisten mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi return saham, maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul PENGARUH CURRENT RATIO, FREE CASH FLOW, 

DEBT TO EQUITY RATIO, RETURN ON EQUITY, DAN EARNING PER 

SHARE TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Yang Pernah Terdaftar Dalam Indeks LQ-45 di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2016-2018). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Current Ratio berpengaruh terhadap Return Saham? 

2. Apakah Free Cash Flow berpengaruh terhadap Return Saham? 

3. Apakah Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Return Saham? 

4. Apakah Return On Equity berpengaruh terhadap Return Saham? 

5. Apakah Earning Per Share berpengaruh terhadap Return Saham? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel Current Ratio 

terhadap Return Saham. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel Free Cash Flow 

terhadap Return Saham. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel Debt to Equity 

Ratio terhadap Return Saham. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel Return On Equity 

terhadap Return Saham. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel Earning Per Share 

terhadap Return Saham. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
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1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman akan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi return saham. 

2. Bagi Pihak Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak manajemen sebagai 

acuan untuk dapat meningkatkan performa keuangan perusahaannya. 

3. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan dapat 

membantu investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi dalam 

suatu perusahaan. 

4. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman akan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi return saham 

serta, diharapkan juga dapat berkontribusi pada pemahaman mata kuliah 

Analisis Laporan Keuangan dan Teori Investasi dan Pasar Modal. 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini juga diharapkan sebagai informasi dan referensi untuk 

memungkinkan penelitian selanjutnya mengenai topik-topik yang 

berkaitan, baik yang bersifat melanjutkan maupun melengkapi.  

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pemahaman dan untuk mencapai sasaran yang 

diinginkan, maka pembahasan mengenai Pengaruh Current Ratio, Free Cash 

Flow, Debt to Equity Ratio, Return On Equity, dan Earning Per Share 
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Terhadap Return Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Pernah 

Terdaftar Dalam Indeks LQ-45 Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016–2018) 

ini dibahas dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I merupakan PENDAHULUAN. Dalam bab ini memuat uraian 

mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II merupakan TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini membahas 

mengenai landasan teori yang berisikan mengenai teori yang digunakan dan 

penjelasan menegenai varibel-veriabel yang digunakan dalam penelitian. 

Dalam bab ini juga menguraikan mengenai penelitian terdahulu, 

penggambaran kerangka konseptual yang menghubungkan antar variabel 

dependen dengan variabel independen, serta perumusan hipotesis. 

BAB III merupakan METODE PENELITIAN. Dalam bab ini 

menjelaskan tentang populasi dan sampel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukurannya, serta 

metode analisis data yang akan digunakan dalam menganalisis variabel-

variabel penelitian. 

BAB IV merupakan ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Dalam 

bab ini menganalisis dan membahas berdasarkan Current Ratio, Free Cash 

Flow, Debt to Equity Ratio, Return On Equity, dan Earning Per Share. Pada 

bab ini disajikan dan dijelaskan tentang analisis data dan pembahasan atas hasil 

analisis yang merupakan jawaban atas hipotesis yang telah dikemukakan. 
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BAB V merupakan PENUTUP. Dalam bab ini berisi tentang simpulan 

hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang perlu untuk 

disampaikan baik untuk subyek penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya. 

 


