
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam dunia perekonomian dibutuhkan tambahan dana yang cukup 

besar dalam pelaksanaan operasional suatu perusahaan. Perusahaan yang 

membutuhkan dana besar dapat menjual saham perusahaannya di pasar 

modal. Selain itu, masyarakat maupun perusahaan juga dapat melakukan 

investasi dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada masa sekarang ini pasar 

modal berperan sangat penting dalam kegiatan perekonomi di Indonesia 

maupun perekonomian Internasional.  

Pasar modal yaitu pasar yang membagikan instrumen keuangan 

jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk ekuitas dalam 

bentuk saham maupun utang obligasi, baik yang diterbitkan pemerintah, 

maupun oleh perusahaan swasta (Husnan, 2001). Pasar modal merupakan 

sebuah sarana bertemunya pihak investor dengan pihak yang membutuhkan 

dana untuk memperjualbelikan sekuritas yang pada umumnya memilikiumur 

lebih dari satu tahun, seperti saham (Tandelilin (2010:26) dalam jurnal 

Puspitadewi dan Rahyuda). Dalam berinvestasi di pasar modal, investor dapat 

menghasilkan untung yang sangat besar melalui laba yang diperoleh ketika 

berinvestasi, namun demikian aktivitas invetasi ini juga memiliki resiko yang 

tinggi sehingga dapat menimbulkan kerugian yang besar pula. 
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Investasi merupakan sebuah aktivitas penting dalam meningkatkan 

kemampuan guna menambah dan menjaga kekayaan. Investasi dapat 

diartikan sebagai tindakan untuk menanamkan sejumlah dana pada saat ini 

kepada emiten yang membutuhkan dan berpotensi dengan tujuan memperoleh 

sejumlah keuntungan di masa mendatang. Pihak-pihak yang melakukan 

investasi disebut sebagai investor (Salim, 2010:223 dalam jurnal Puspitadewi 

dan Rahyuda). Menurut Tandelilin (2017:2), Investasi adalah komitmen atas 

sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan 

tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Dalam aktivitas 

investasi, investor mengharapkan adanya pengembalian atau return yang 

sesuai. Semakin besar return yang diharapkan dari suatu investasi, semakin 

besar juga tingkat risiko yang harus diperimbangkan. 

Return adalah sejumlah keuntungan yang didapat investor atas 

investasi yang dilakukannya. Return saham suatu investasi bersumber dari 

dua komponen. Pertama, pembayaran tunai dari perusahaan kepada 

pemegang saham. Kedua, nilai aset yang dibeli mungkin berubah, bisa berarti 

kemungkinan capital gain atau capital loss. Ketika harga saham mengalami 

peningkatan investor akan memperoleh capital gain, namun sebaliknya jika 

harga saham menglami penurunan maka investor memperoleh capital loss. 

(Tandelilin, 2017: 51). Husnan dalam Arista (2012) juga menyatakan bahwa 

return saham merupakan hasil yang diperoleh dari suatu investasi. Investasi 

harus benar-benar menyadari bahwa di samping akan memperoleh 

keuntungan tidak menutup kemungkinan mereka akan mengalami kerugian. 
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Keuntungan atau kerugian tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor 

termasuk diantaranya adalah kondisi dari perusahaan, masalah-masalah 

eksteral, kekuatan penawaran dan permintaan saham di pasar, serta 

kemampuan investor dalam menganalisis investasi saham. Para calon 

pemegang saham mencari informasi perusahaan mana yang bisa dikatakan 

mampu mengembalikan dana yang akan diinvestasikan dengan bantuan 

website Bursa Efek Indonesia. LQ 45 merupakan salah satu indeks yang 

terdapat pada Bursa Efek Indonesia yang menjadi acuan para investor untuk 

melakukan investasi, karena perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ 45 

memiliki potensi dalam menghasilkan pengembalian atau return yang besar 

yang diharapkan oleh para investor. 

Dalam website Bursa Efek Indonesia pengertian dari indeks LQ 45 

adalah Indeks yang mengukur performa harga dari 45 saham-saham yang 

memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh 

dasar perusahaan yang baik. Menurut Nirayani dan Widhiyani (2014) Indeks 

LQ 45 merupakan 45 saham terpilih di mana saham ini sangatdiunggulkan, 

karena pergerakannya paling aktif. Indeks LQ 45 diupdate tiap setengah tahun 

sekali, yaitu pada bulan Februari dan Agustus, dengan demikian anggota 

indeks LQ 45 bersifat sangat fluktuatif. Para investor yang ingin menanamkan 

modalnya sangat meminati saham dari indeks LQ 45, karena golongan saham 

ini sangat diunggulkan. Dalam melakukan penanaman modal para investor 

memerlukan laporan keuangan yang telah dipublikasikan untuk mendapatkan 
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informasi apakah perusahaan yang akan diberi suntikan dana memiliki kinerja 

yang baik dengan melakukan analisa menggunakan rasio keuangan. 

Informasi yang diperlukan pemegang saham dalam mengambil 

keputusan investasi dapat diperoleh salah satunya dengan menggunakan 

pendekatan analisis fundamental (Sakti, 2010). Pada pendekatan fundamental, 

kinerja keuangan menjadi salah satu aspek penilaian yang sangat 

diperhatikan. Investor dapat mengukur kinerja keuangan perusahaan 

menggunakan analisis rasio keuangan. Pada umumnya rasio-rasio keuangan 

yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan suatu perusahaan dilihat 

dalam berbagai rasio, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio 

profitabilitas, rasio aktivitas usaha dan rasio penilaian pasar (Wiagustini, 

2010:75). penulis menggunakan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio 

profitabilitas, dan rasio nilai pasar. Rasio likuiditas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Current Ratio (CR). 

Rasio lancar (Current Ratio-CR) adalah rasio yang biasa digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi liabilitas jangka pendek 

(short run solvency) yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Liabilitas 

lancar (current liabilities) digunakan sebagai penyebut (denominator) karena 

mencerminkan liabilitas yang segera harus dibayarkan dalam waktu satu 

tahun. (Murhadi, 2013: 57) 

Studi mengenai hubungan antara CR terhadap return saham sering 

digambarkan sebagai hubungan yang signifikan terhadap return saham. Hasil 

penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
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Asmi (2014) dan Erari (2014). Pernyataan berbeda diungkapkan pada 

penelitian Febrioni (2016), Basmalama (2017), Murni (2017), dan Sumarauw 

(2017) yang menyatakan bahwa CR tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap return saham. 

Rasio solvabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Debt to 

Equity Ratio (DER). DER merupakan perbandingan antara total hutang dan 

ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal 

sendiri, perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya (Sujarweni, 2017: 

61). 

Studi empiris mengenai hubungan antara DER dengan return saham 

sering digambarkan sebagai hubungan yang signifikan terhadap nilai return 

saham. Menurut, Hermawan (2012)  DER memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap return saham. Penelitian yang berbeda menyatakan hasil 

yang berlawanan dilakukan oleh Puspitadewi (2016) dan Rahyuda (2016) 

dimana pada penelitian tersebut didapat hasil bahwa DER berpengaruh 

negatif tidak signifikan pada return saham 

Return On Equity merupakan rasio profitabilitas yang digunakan 

dalam penelitian ini, ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh 

pemegang saham, baik saham biasa maupun saham preferen (Sujarweni, 

2017).  

Beberapa bukti empiris mengenai penelitian ROE terhadap return 

saham memiliki hasil yang berbeda-beda. Pada penelitian Devi (2019) dan 
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Artini (2019) menyatakan bahwa ROE memiliki pengaruh signifikan terhadap 

return saham. Sedangkan, pada penelitian Samalam (2018), Mangantar (2018) 

dan Saerang (2018) memberikan hasil bahwa ROE tidak berpengaruh 

signifikan pada return saham. 

Rasio penilaian pasar diasosiasikan dengan rasio Earning Per Shares. 

Earning Per Share (EPS) merupakan rasio yang menunjukkan bagian laba 

untuk setiap lembar saham. EPS menggambarkan profitabilitas perusahaan 

yang tergambar pada setiap lembar saham. Makin tinggi nilai EPS tentu saja 

menggembirakan pemegang saham karena makin besar laba yang disediakan 

untuk pemegang saham dan kemungkinan peningkatan jumlah dividen yang 

diterima pemegang saham (Darmadji, 2011).  

Studi mengenai pengaruh antara EPS dengan return saham sering 

menggambarkan bahwa EPS memiliki pengaruh signifikan terhadap return 

saham. Pada penelitian Hermawan (2012) menyatakan bahwa EPS memiliki 

pengaruh signifikan terhadap return saham. Berbeda dengan penelitian Arista 

(2012), dinyatakan bahwa EPS tidak memiliki pengaruh signifikan pada 

return saham. 

Penelitian ini dilakukan, karena dengan menganalisa pengaruh dari 

rasio keuangan terhadap return saham, dapat membantu investor dalam 

mengambil keputusan investasi. Namun melihat beberapa penelitian yang 

telah dilakukan tersebut masih banyak yang mengalami inkonsistensi satu 

dengan yang lainnya. Adanya inkonsistensi dalam penelitian tersebut 

menyebabkan munculnya research gap. Oleh karena itu perlu dilakukan 
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penelitan yang lebih lanjut mengenai pengaruh CR, DER, ROE, dan EPS 

terhadap return saham.  

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penelitian ini mengambil judul 

“ANALISIS PENGARUH CURRENT RATIO (CR), DEBT TO EQUITY 

RATIO (DER), RETURN ON EQUITY (ROE), DAN EARNING PER 

SHARES (EPS) TERHADAP RETURN SAHAM” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Current Ratio (CR) berpengaruh terhadap return saham? 

2. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap return saham? 

3. Apakah Return On Equity (ROE) berpengaruh terhadap return saham? 

4. Apakah Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap return saham? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisisis apakah Current Ratio (CR) berpengaruh terhadap 

return saham. 

2. Untuk menganalisisis apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh 

terhadap return saham. 
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3. Untuk menganalisisis apakah Return On Equity (ROE) berpengaruh 

terhadap return saham. 

4. Untuk menganalisisis apakah Earning Per Share (EPS) berpengaruh 

terhadap return saham. 

Sejalan dengan tujuan dari penelitian ini, maka kegunaan yang 

diperoleh dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:  

1. Bagi investor  

Memberikan informasi rasio–rasio yang perlu diperhatikan sebagai dasar 

melakukan investasi saham di pasar modal sehingga dapat mencapai 

return yang optimal.   

2. Bagi emiten   

Masukan akan pentingnya pengelolaan informasi dalam bentuk rasio-

rasio keuangan sebagai dasar pengambilan kebijakan finansial guna 

meningkatkan kinerja perusahaan untuk menarik minat investor sehingga 

dapat memobilisasi dana dari pihak ketiga.  

3. Bagi dunia akademik  

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dan mampu 

memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama 

pada bidang manajemen keuangan khususnya teori yang berkaitan 

dengan analisis fundamental. Selain itu juga penelitian ini dapat 

dijadikan landasan dan informasi tambahan bagi penelitian yang sama di 

masa yang akan datang.   
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D. Sistematika Penulisan  

Untuk mendapatkan gambaran utuh secara menyeluruh mengenai 

penulisan penelitian ini, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang 

berisi mengenai informasi materi serta hal-hal lain yang berhubungan dengan 

penelitian ini, adapun sistematika penelitian tersebut adalah sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN   

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi 

dasar pemikiran atau latar belakang penelitian ini untuk selanjutnya disusun 

rumusan masalah dan diuraikan tentang tujuan serta manfaat penelitian, 

kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA   

Pada bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang menjadi dasar 

dalam perumusan hipotesis dan analisis penelitian ini. Setelah itu diuraikan 

dan digambarkan kerangka pemikiran dari penelitian.  

BAB III METODE PENELITIAN   

Pada bab ini akan diuraikan mengenai variabel penelitian dan definisi 

operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam menganalisis 

data yang telah diperoleh. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini berisi mengenai hasil dan analisis penelitian yang menjelaskan 

deskripsi  objek  penelitian,  analisis  data,  dan interprestasi hasil.   
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BAB V  PENUTUP 

Berisi  kesimpulan  dari  penelitian  yang  telah  dilakukan.  Pada  bab  ini 

juga dijelaskan keterbatasan dari penelitian serta saran-saran. 

 


