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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini telah 

menjadi perhatian banyak kalangan, kususnya masyarakat bisnis. Hal ini 

disebabkan oleh kegiatan pasar modal semakin berkembang dan 

meningkatnya keinginan masyarakat bisnis dalam mencari alternatif sumber 

pembiayaan usaha selain bank. Perekonomian akan berjalan dengan baik 

apabila penggerak perekonomian tersebut juga mempunyai elemen-elemen 

yang baik di dalamnya. Modal akan menjadi komponen penting yang harus 

diperhatikan dalam pengelolaannya, modal yang telah dimiliki suatu 

perusahaan akan digunakan untuk pembiayaan kegiatan produksi, rumah 

tangga dan juga dapat pula digunakan sebagai alat melakukan ekspansi. Salah 

satu cara meningkatkan pertumbuhan perusahaan dengan cepat yaitu dengan 

adanya pasar modal. Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 

menjelaskan pasar modal dengan lebih spesifik sebagai kegiatan yang 

bersangkutan dengan Penawaran Umun dan Perdagangan Efek, perusahaan 

public yang berkaitan dengan Efek. 

Suatu perusahaan yang mencari sumber pembiayaan usaha dapat 

menerbitkan saham dan menjualnya di pasar modal tanpa harus membayar 

beban bunga tetap. Sedangkan perusahaan yang mencari pembiayaan usaha 

dari bank harus membayar beban bunga tetap. Selain itu, perkembangan pasar 
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modal Indonesia juga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat 

untuk berinvestasi atau menjadi investor. Adanya pasar modal memudahkan 

terjadinya transaksi karena pembeli dan penjual tidak harus bertemu secara 

langsung, dapat pula transaksi dilakukan dengan menggunakan sistem 

perdagangan yang sudah terkomputerisasi. Pasar modal yang telah 

berkembang akan menjadi pilihan alternatif bagi para pemodal (investor) 

untuk menanamkan modalnya baik berupa saham maupun sekuritas lainnya. 

Dari berbagai jenis instrument yang ditawarkan di pasar modal, investasi 

saham menjadi salah satu yang diminati.  

Dalam melakukan investasi pada saham, yang diharapkan oleh para 

investor adalah memperoleh return. Syarat utama yang diinginkan oleh para 

investor untuk bersedia menyalurkan dananya melalui pasar modal adalah 

perasaan aman akan investasi dan tingkat return yang akan diperoleh karena 

risiko tinggi tercermin dari ketidakpastian return yang akan diterima oleh 

investor di masa depan. Penilaian para investor terhadap suatu saham 

perusahaan diantaranya dengan memperhatikan kinerja perusahaan yang 

menerbitkan saham tersebut. Apabila kinerja suatu perusahaan baik, maka 

perusahaan tersebut dinilai semakin meningkat keberhasilannya. Dengan 

demikian para investor akan melirik perusahaan tersebut untuk menanamkan 

modalnya sehingga akan terjadi kenaikan harga saham yang pada akhirya 

meningkatkan return yang didapat. Sedangkan, apabila kinerja perusahaan 

buruk maka dinilai sebagai gejala timbulnya masalah. Dengan timbulnya 
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masalah akan menyebaabkan penurunan harga saham pada perusahaan 

tersebut dan hal itu juga mempengaruhi return saham. 

Oleh karena itu, return saham sangat penting bagi perusahaan karena 

digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari suatu perusahaan, 

sehingga perusahaan berusaha menjaga, mengevaluasi dan memperbaiki 

kinerjanya yang dapat mempengaruhi return saham agar portofolio saham 

yang diinvestasikan meningkat. Investor atau pemodal sebelum membeli 

saham di pasar modal sebaiknya menganalisis dan menilai saham perusahaan 

yang akan ia beli untuk mendapatkan keuntungan yang besar. 

Dalam memprediksi return saham terdapat banyak faktor yang dapat 

digunakan sebagai parameter, salah satunya adalah informasi keuangan 

perusahaan. Laporan keuangan merupakan informasi penting bagi para calon 

investor, karena dari laporan keuangan inilah dapat diketahui kinerja dari 

suatu perusahaan. Kinerja adalah ukuran keberhasilan dari setiap bisnis. 

Berbagai teknik pengukuran kinerja perusahaan telah dikembangkan untuk 

memberi gambaran yang tepat dari setiap bisnis suatu perusahaan. Kinerja 

dari manajemen dan kegiatan operasional perusahaan yang baik dapat 

meningkatkan laba bersih sehingga membuat harga per saham menjadi tinggi. 

Investor dalam menanamkan modalnya akan mempertimbangkan dengan 

sebaik-baiknya ke perusahaan mana modal akan ditanamkan. Perusahaan 

yang akan ditanamkan modal tentu saja perusahaan yang sehat dan 

menghasilkan kinerja yang baik. 
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Menurut Maulana (2020), IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) 

naik, berikut daftar 20 saham LQ45 dengan price earning ratio (PER) 

terendah dan tertinggi, setelah penutupan perdagangan 14 Januari 2020. IHSG 

adalah indeks saham yang mengukur kenaikan harga seluruh saham yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai bobot masing-masing saham. 

IHSG sekaligus menjadi barometer yang menunjukkan naik turunnya harga 

saham secara keseluruhan di bursa saham yang juga bernama Indonesia Stock 

Exchange (IDX) ini. Oleh karena itu, naik turun IHSG selalu menjadi 

perhatian para investor, baik yang memiliki horison jangka pendek maupun 

jangka panjang. Bahkan, banyak manajer investasi reksadana maupun 

investor individu yang menjadikan IHSG sebagai patokan alias benchmark.  

Jika kinerja investasi mereka mampu melampaui pertumbuhan IHSG, maka 

bisa dianggap performa mereka baik. Sebaliknya, kalau kinerja investasi di 

bawah pertumbuhan IHSG, performa investasi perlu dievaluasi lagi.  

Adapun LQ 45 adalah salah satu indeks unggulan di BEI. Indeks ini 

beranggotakan 45 saham dengan tingkat kapitalisasi terbesar dan terlikuid, 

sekaligus porsi kepemilikan saham publik terbesar. Seperti IHSG, indeks LQ 

45 kerap menjadi acuan menakar performa investasi para partisipan bursa 

saham, baik investor individual maupun institusi. Adapun price earning ratio 

(PER) adalah rasio antara harga saham dengan laba bersih per saham.  Secara 

umum ada anggapan bahwa semakin kecil PER saham, semakin murah saham 

itu dibanding saham-saham dalam sektor sejenis. Sebaliknya, semakin tinggi 

PER suatu saham, secara relatif semakin mahal pula saham tersebut 
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dibanding saham lain dalam sektor yang sama. Namun, tentu saja, masih 

banyak faktor lain yang patut diperhitungkan selain PER sebelum seorang 

investor mengambil keputusan investasi.  

Menurut Kennedy et al (2016), berbagai informasi yang berhubungan 

dengan kondisi atau kinerja perusahaan secara keseluruhan dan prospek 

perusahaan yang ingin didanai, disebut juga analisis fundamental perusahaan 

biasanya digunakan untuk memprediksi harga atau return saham oleh pihak 

internal maupun eksternal perusahaan, dapat diperoleh melalui analisis rasio 

keuangan yang diukur berdasarkan catatan laporan keuangan sehingga dapat 

diperkirakan keadaan atau prospek di masa yang akan datang. Hasil analisis 

laporan keuangan dipakai sebagai dasar penentu kebijakan bagi pemilik, 

manajer dan tentu saja pertimbangan bagi investor. Laporan keuangan terdiri 

atas laporan laba rugi, neraca, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas yang 

didalamnya memuat rasio keuangan perusahaan. 

Berkaitan dengan analisis fundamental yakni ROA, GPM, dan 

leverage terhadap return saham terdapat penelitian dari Yusrizal dan Noviria 

(2019), bahwa secara parsial variabel Return on Assets, Return on Equity, 

Gross Profit Margin dan Net Profit Margin berpengaruh namun tidak 

signifikan terhadap Return Saham Sektor Pertambangan. Menurut Jazuli et al 

(2019), ROA, ROE, NPM, OPM, GPM, dan AG secara simultan 

mempengaruhi return saham. 

Hasil penelitian Firmansyah (2018), profitabilitas yang diproksikan 

dengan return on asset berpengaruh negatif terhadap return saham pada LQ 
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45. Sedangkan menurut hasil penelitian Widiarini et al (2019) ROA tidak 

berpengaruh terhadap return saham, artinya efektivitas pengelolaan aktiva 

yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba bersih tidak menjadi 

bahan pertimbangan bagi investor dalam membuat keputusan investasi. 

Hasil penelitian Widiarini et al (2019) Leverage (DER) berpengaruh 

dengan arah positif terhadap return saham. Menurut Sutriani (2014) Debt to 

equity ratio yang tinggi mempunyai dampak positif terhadap return saham 

karena ketika perusahaan memperoleh pinjaman hutang yang banyak maka 

perusahaan memperoleh tambahan dana yang bisa digunakan untuk biaya 

operasional perusahaan. Berbeda dengan Budiharjo (2018) DER mempunyai 

pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return saham. 

Selain faktor fundamental, faktor yang menjadi perhatian investor saat 

ini juga dengan melihat bagaimana citra perusahaan yang ingin didanai. Hal 

ini berkaitan dengan apakah perusahaan sudah menerapkan standar kelola 

perusahaan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau yang 

lebih dikenal dengan istilah Corporate Governance yang menekankan 

pentingnya pemegang saham memiliki informasi secara benar dan tepat serta 

adanya kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, 

tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi dari kinerja 

perusahaan, kepemilikan dan stakeholder. Menurut Bernandhi (2013) dan 

Buntriani (2015) dalam Novitasari (2017), Mekanisme yang dapat diterapkan 

dalam corporate governance adalah kepemilikan institusional, komite audit, 

komisaris independen, dan kepemilikan manajerial. Mekanisme tersebut 
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memiliki peran masing-masing dalam meningkatkan keuntungan atau return 

perusahaan. 

Komite audit mempunyai tugas menyajikan laporan keuangan yang 

dapat dipercaya sehingga laporan keuangan tesebut sangat dipengaruhi oleh 

kualitas dan karakteristik komite audit. Laporan keuangan yang diterbitkan 

oleh suatu perusahaan merupakan informasi yang dapat mempengaruhi 

keputusan para pelaku pasar di pasar modal. Laporan keuangan yang 

disajikan oleh komite audit penting bagi investor digunakan untuk 

mendapatkan informasi kondisi fundamental perusahaan. Dengan adanya hal 

seperti ini, maka tentu akan berpengaruh terhadap meningkatnya nilai 

perusahaan yang ditunjukkan melalui kenaikan harga saham yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan return saham. 

Mengacu pada latar belakang penelitian di atas. Maka penulis 

melakukan telaah terhadap laporan keuangan yang diungkap oleh perusahaan 

LQ45 yang terdaftar di BEI 4 (empat) tahun terakhir terhitung dari tahun 

2015-2018. Penelitian sebelumnya memberikan hasil yang tidak konsisten 

antara pengaruh komite audit, Gross Profit Margin (GPM), Return On Assets 

(ROA)  dan leverage terhadap return saham, maka perlu dilakukan penelitian 

kembali yang lebih mendalam mengenai hubungan variabel independen dan 

dependen yang terkait. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali 

dengan mengambil judul : 

PENGARUH KOMITE AUDIT, GROSS PROFIT MARGIN (GPM), 

RETURN ON ASSETS (ROA) DAN LEVERAGE TERHADAP RETURN 
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SAHAM (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks LQ 45 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 periode 2015–2018? 

2. Apakah gross profit margin  berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 periode 2015-2018? 

3. Apakah return on assets berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 periode 2015-2018? 

4. Apakah leverage berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan 

yang terdaftar dalam indeks LQ 45 tahun 2015-2018? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti menyimpulkan tujuan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap return saham pada 

perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 periode 2015-2018. 

2. Untuk menganalisis pengaruh gross profit margin terhadap return saham 

pada perusahaan  yang terdaftar dalam indeks LQ 45 periode 2015–2018. 
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3. Untuk menganalisis pengaruh return on assets terhadap return saham 

pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 periode 2015–2018. 

4. Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap return saham pada 

perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 periode 2015–2018. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan pengalaman dalam 

menerapkan teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dengan dunia 

kerja nyata, mengetahui lebih dalam mengenai return saham.  

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi perusahaan 

mengenai faktor yang mempengaruhi return saham. Informasi dapat 

digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, dan memperbaiki 

strategi perusahaan. 

3. Bagi Investor dan Calon Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi investor dan 

calon investor mengenai faktor yang mempengaruhi return saham, 

sehingga invenstor dan calon investor tidak salah dalam menanamkan 

saham. 

4. Bagi Peneliti selanjutnya 
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Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian dapat menambah 

pengetahuan mengenai return saham dan dapat dijadikan referensi dan 

acuan dalam membuat penelitian.  

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang mencakup 

penjelasan teori, return saham, komite audit, gross profit margin, 

return on assets dan leverage. Selain itu dijelaskan juga mengenai 

penelitian terdahulu, kerangka teoritis dan pengembangan 

hipotesis.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini mejelaskan tentang jenis penelitian, populasi, sampel, 

teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional 

variabel, serta teknik analisis data. 

BAB 1V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum hasil penelitian, hasil 

analisis data dan pembahasan hasil analisis data. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilaksanakan dan saran untuk peneliti selanjutnya. 

  


