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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era saat ini perkembangan perekonomian semakin maju secara 

global terutama dalam sektor industri yang diikuti oleh pesatnya 

perkembangan teknologi informasi yang membantu meningkatkan keuntungan 

perusahaan lebih cepat dalam mengembangkan usahanya. Perusahaan 

melakukan kegiatan usaha yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dalam 

rangka perluasan usaha agar perusahaan dan investor mendapatkan 

keuntungan yang lebih baik. Tujuan utama orang berinvestasi adalah untuk 

memperoleh keuntungan atau timbal balik dari investasi tersebut. Dalam 

berinvestasi tidak dapat berharap langsung mendapatkan keuntungan dengan 

cepat setelah investasi dilakukan, tetapi harus ditanamkan sebagai modal awal. 

Investasi menjadi salah satu komponen untuk mendapatkan keuntungan atau 

laba melalui penanaman modal yang di lakukan di pasar modal. 

Pasar modal memiliki peran penting dalam meningkatkan 

perekonomian Indonesia. Pasar modal merupakan pasar yang memperjual 

belikan berbagai instrumen keuangan jangka panjang, baik instrumen 

konvensional maupun syariah seperti, obligasi, sukuk, saham, dll. Pasar modal 

digunakan sebagai fasilitas untuk berinvestasi, agar memperoleh tambahan 

dana. Peran pasar modal dalam pembangunan perekonomian bangsa ataupun 

pembangunan nasional dapat membawa keuntungan yang sangat besar jika 

dilakukan dalam koridor manajemen yang baik, adil, benar, professional, 

kreatif dan efisien. Instrumen pasar modal yang diterbitkan oleh perusahaan
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untuk investor berinvestasi yaitu saham. Saham merupakan sertifikat 

yang menunjukan kepemilikan suatu perusahaan. Dalam memilih saham, 

investor membutuhkan informasi yang relevan dan memadai melalui laporan 

keuangan suatu perusahaan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan 

sangat berguna bagi berbagai pihak yang mempunyai kepentingan dalam 

perusahaan tersebut, misalnya bagi pihak internal, laporan keuangan 

digunakan sebagai alat ukur kinerja perusahaan. Bagi pihak eksternal, laporan 

keuangan digunakan untuk membantu dalam kegiatan di pasar modal. 

Harga saham mencerminkan kualitas dari purasahaan. Jika perusahaan 

mencapai prestasi yang baik, maka saham perusahaan tersebut akan bernilai 

tinggi dan diminati oleh banyak investor. Saham merupakan instrumen yang 

paling banyak dipilih investor karena saham dapat memberikan keuntungan 

dan resiko yang relative rendah.  Keuntungan dalam berinvestasi saham dapat 

dilihat melalui perolehan return saham yang dipilihnya. Jogiyanto (2017: 283) 

return saham merupakan jumlah keuntungan yang diperoleh pemegang 

saham. Return atas kepemilikan sekuritas khususnya saham, dapat diperoleh 

dalam dua bentuk yaitu deviden dan capital gain (selisih harga jual saham 

diatas harga belinya).  

Capital gain yang sering disebut dengan actual return merupakan 

selisih antara harga pasar periode sekarang dengan harga pasar periode 

sebelumnya. Kedua konsep tersebut (capital gain dan yield) merupakan total 

return yang akan diterima oleh para pemegang saham dalam jangka panjang. 
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Dengan demikian total return merupakan tingkat kembalian investasi yang 

merupakan penjumlahan dari yield dan capital gain. 

Return dapat berupa return realisasi yaitu return yang sudah terjadi 

dan return ekspetasian yaitu return yang diharapkan akan diperoleh oleh 

investor di masa yang akan datang. Jika harga pasar saham lebih kecil dari 

nilai instrinsiknya, saham tersebut sebaiknya dibeli dan ditahan sementara 

dengan tujuan untuk memperoleh capital gain ketika harganya naik. Jika 

harga pasar saham sama dengan nilai instrinsiknya, jangan melakukan 

transaksi, karena saham tersebut dalam keadaan seimbang, transaksi 

pembelian atau penjualan saham tidak akan ada keuntungan yang diperoleh. 

Apabila seorang investor menginginkan return yang tinggi maka investor 

tersebut harus bersedia menanggung resiko yang tinggi.  

Return saham digunakan sebagai salah satu variabel dalam penelitian 

mengenai pasar modal, umumnya digunakan sebagai variabel terikat. 

Parameter yang banyak digunakan dalam penelitian mengenai return saham, 

di antaranya adalah faktor-faktor fundamental, yaitu informasi keuangan 

perusahaan atau informasi pasar. Dalam investasi, besarnya return saham akan 

mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya pada sebuah 

perusahaan. Maka dari itu perlu dilakukan analisis laporan keuangan untuk 

mengetahui gambaran dari suatu perusahaan. Analisis laporan keuangan 

perusahaan pada dasarnya meliputi perhitungan rasio.  Rasio yang perlu 

diperhatikan oleh investor yaitu PBV, DER, ROA, dan ROE pada perusahaan 

tersebut. 
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Rasio pasar adalah rasio yang mengukur kinerja keuangan perusahaan 

tercatat terkait dengan nilai pasar sahamnya. Rasio pasar dalam penelitian ini 

diwakili price to book value (PBV). Investor menggunakan rasio tersebut 

untuk membantu mencari tahu nilai pasar saham saat ini dan di masa depan. 

Mereka mungkin akan menerima dividen, pendapatan, atau penjualan dari 

nilai saham yang dihargai di masa depan (Kasmir 2009). Keputusan yang akan 

diambil investor berdasarkan rasio ini akan mempengaruhi harga saham yang 

secara langsung juga akan mempengaruhi return saham.  

Rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan memenuhi 

keseluruhan kewajibannya, kewajiban jangka panjang dan jangka pendeknya. 

Rasio solvabilitas dalam penelitian ini diwakili debt to equity ratio (DER). 

Perusahaan tidak solvabel jika total utanngya lebih besar dibandingkan total 

asetnya. Sebaliknya, perusahaan solvabel jika total utang perusahaan lebih 

kecil dibandingkan dengan total asetnya. 

Rasio profitabilitas berfungsi untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan perusahaan untuk mengendalikan biaya dan memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan nilai penjualan dan investasi. Artinya rasio ini 

digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan 

Kasmir (2009). Ketika perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi, maka 

harga saham pun akan tinggi dan akan terus naik setiap periodenya. Perubahan 

harga saham setiap periodenya akan menghasil return saham yang berubah-

ubah. Rasio profitabilitas dalam penelitian ini diwakili return on assets (ROA) 

dan return on equity (ROE). 
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Penelitian mengenai pengaruh analisis laporan keuangan terhadap 

return saham telah dilakukan oleh penelitian terdahulu Ovianti dan Novita 

(2018), Sugiarto (2011), Hendro dan Farah (2018), Diah et al. (2018), Neni 

(2019), Ida dan Gede (2018), Ayu dan Indah (2020), Sri dan Gede (2019), 

Thania et al. (2020), Made (2016) yang menunjukkan rasio price to book 

value (PBV), debt to equity ratio (DER), return on assets (ROA) dan return 

on equity (ROE) berpengaruh terhadap return saham. Sebaliknya, penelitian 

yang dilakukan oleh Aulia dan Khairunnisa (2019), Yudhi dan Ririn (2016), 

Nurhayati et al. (2020), Nur (2020), Fitriani dan Sumiyarsih (2015), Komang 

et al. (2020), Milka et al. (2019), Novita dan Endang (2019), Mutiara et al. 

(2017) yang menunjukkan rasio price to book value (PBV), debt to equity 

ratio (DER), return on assets (ROA) dan return on equity (ROE) tidak 

berpengaruh terhadap return saham.  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang faktor 

– faktor yang mempengaruhi keuntungan investor atau pemilik perusahaan 

pada perusahaan industri barang konsumsi. Sektor industri mempunyai 

keunggulan diantaranya, sector industri akan meningkatkan produktifitas, 

karena semakin banyak kebutuhan sumber daya menjadi konsentrasi utama, 

kemudian ada inovasi baru dari perusahaan industri tersebut untuk 

mempermudah munculnya bisnis-bisnis baru unutk memberikan return kepada 

investor dan berjalannya usaha perusahaan. Adanya penelitian ini memberikan 

beberapa keuntungan antara lain; memudahkan bagi pemilik perusahaan untuk 

memasarkan saham di pasar modal kepada investor nasional atau luar negeri. 
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Kemudian perusahaan-perusahaan yang ada dalam sektor industri barang 

konsumsi dapat bertukar atau memberikan informasi tentang kondisi 

perusahaan dalam pasar modal untuk dianalisis para investor dalam 

mengambil keputusan ekonomi. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis ingin menyusun 

sebuah skripsi yang berjudul: “PENGARUH KINERJA KEUANGAN 

TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR 

SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI 

BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014 - 2017” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dalam penelitian mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan terhadap return saham, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah price to book value (PBV) berpengaruh terhadap return saham? 

2. Apakah debt to equity ratio (DER) berpengaruh terhadap return saham? 

3. Apakah return on assets (ROA) berpengaruh terhadap return saham? 

4. Apakah return on equity (ROE) berpengaruh terhadap return saham? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh price to book value (PBV) terhadap return saham. 

2. Menganalisis pengaruh debt to equity ratio (DER) terhadap return saham. 

3. Menganalisis pengaruh return on assets (ROA) terhadap return saham. 

4. Menganalisis pengaruh return on equity (ROE) terhadap return saham. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi akademis atau pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan terhadap return saham 

pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi. 

2. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat digunakan sebagai cerminan bagi 

perusahaan untuk memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

return saham melalui pengukuran kinerja keuangan dan sebagai pedoman 
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untuk memperbaiki bagian-bagian atau komponen-komponen keuangan 

yang menjadi faktor paling dasar yang nantinya berpengaruh terhadap 

return saham. 

3. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

para investor dan calon investor dalam pengambilan keputusan yang tepat, 

sebelum menanamkan modalnya di suatu perusahaan. 

E. Sistematika Penelitian  

Pembahasan penelitian ini disusun atas beberapa bab untuk 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan terperinci, sehingga pembaca akan 

memperoleh gambaran jelas mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini. Adapun sistematika penelitiannya adalah sebagai berikut: 

Bab I: Pendahuluan  

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang serta yang menjadi 

pokok permasalahan yang diteliti, disamping itu ditentukan pula 

rumusan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penulisan, sistematika penelitian. 

Bab II: Tinjauan Pustaka  

Bab ini menguraikan mengenai pandangan-pandangan teoritis yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas atau konsep 

konsep yang relevan sebagai acuan dan landasan dalam memecahkan 

masalah yang ada. Bab ini ini juga menguraikan mengenai landasan 

teori yang mendukung penelitian, hasil penelitian sebelumnya yang 



9 
 

 
 

terkait dan digunakan sebagai acuan dalam penelitian sekarang, serta 

rumusan hipotesis penelitian.  

Bab III: Metode Penelitian     

Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang meliputi 

desain penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, identifikasi 

variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, 

populasi, sampel dan metode penentuan sampel, metode pengumpulan 

data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. 

Bab IV: Analisis dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum daerah atau wilayah 

penelitian, deskripsi data, analisis dan pembahasan hasil penelitian 

yang meliputi hasil pengujian atas uji asumsi klasik serta pembahsan 

hasil penelitian berdasarkan teknik analisis data yang digunakan. 

Bab V: Penutup 

Bab ini memuat dan menguraikan simpulan akhir dari pembahasan 

pada bab sebelumnya yang menjadi jawaban dari permasalahan dan 

saran-saran sebagai bahan pertimbangan yang dipandang perlu 

berdasarkan atas simpulan yang dikemukakan yang diharapkan dapat 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

 


