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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Globalisai mempengaruhi perkembangan seluruh  aspek kehidupan 

semakin pesat, terutama dalam hal perekonomian. Sebuah tantangan bagi 

perusahaan untuk tetap bertahan serta dapat bersaing di pasar global. Sudah 

menjadi keharusan bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan 

agar keberlangsungan usahanya tetap terjaga. Namun, hal tersebut bukan 

perkara yang mudah untuk diatasi. Perusahaan memerlukan tambahan modal 

yang cukup untuk mendukung optimalisasi kinerja perusahaan. 

Modal menjadi komponen utama dalam hal kelangsungan perusahaan, 

akan tetapi modal juga merupakan hambatan yang sering ditemui. 

Berdasarkan kenyataan tersebut muncul banyak inovasi yang dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan modal. Pasar modal muncul sebagai alternatif 

perusahaan disamping perbankan dalam mendapatkan suntikan dana. 

Darmadji dan Fakhrudin (2006: 1), pasar modal merupakan sarana 

pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah) dan 

sarana bagi kegiatan berinvestasi. Perusahaan yang listing di bursa efek berarti 

mereka menawarkan kepemilikan perusahaan kepada publik untuk 

mendapakan modal. Pasar modal memiliki fungsi sebagai jembatan yang 

menghubungkan dana dari masyarakat menuju perusahaan sehingga dapat 

digunakan sebaik-baiknya.   
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Pasar modal pada aktivitasnya menjalankan fungsi ekonomi dan 

keuangan, dalam melaksakan fungsi ekonominya, pasar modal menyediakan 

media atau tempat dimana pembeli dan penjual bisa bertransaksi atau 

bernegosiasi pada pertukaran suatu komoditas atau kelompok komoditas, 

komoditas yang diperjualbelikan tersebut adalah modal (Robert Ang, 1997). 

Pasar modal didukung oleh dua pihak yang memiliki kepentingan dan tujuan 

yang berbeda. Masyarakat merupakan pihak yang memiliki dana (investor) 

serta perusahaan pihak yang membutuhkan dana (emitem). 

Dewasa ini perkembangan pasar modal di Indonesia dinilai semakin 

pesat. Dibuktikan bahwa semakin banyak perusahaan yang terdaftar di bursa 

efek Indonesia. Berdasarkant data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sampai 

dengan Agustus 2019 terdapat 647 perusahaan terdaftar di bursa efek 

Indonesia. Disisi lain, pertumbuhan jumlah investor di Indonesia juga 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tahun ini, jumlah investor 

tercatat sebesar 237.747 single investor identification (SID) per 28 November 

2019. Berdasarkan kenyataan yang terjadi tersebut, menandakan bahwa 

masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi serta menjadi sebuah 

indikator kemajuan perekonomian di Indonesia. 

Investasi dalam pasar modal merupakan bentuk penanaman modal atau 

uang pada suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh 

keuntungan. Investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi 

sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien selama periode 

tertentu (Jogiyanto, 2000). Terdapat berbagai jenis instrumen yang ditawarkan 
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oleh pasar modal misalnya saham, reksadana, obligasi, dan lain-lain.Dalam 

kenyataannya saham adalah instrumen yang paling diminati diantara yang 

lain. 

Return adalah keuntungan yang dinikmati investor atas investasi saham 

yang dilakukan (Umam dan Sutanto, 2017: 182). Investor termotivasi untuk 

melakukan investasi saham karena investor mengharapkan memperoleh return 

di masa depan. Return terdiri dari capital gain (loss) dan yield. Jika harga 

saham lebih tinggi dari harga saham periode lalu, maka perusahaan mengalami 

keuntungan modal (capital gain), namun, jika harga saham mengalami 

penurunan atau tetap dari harga saham periode sebelumnya, maka perusahan 

mengalami kerugian (capital loss). Yield merupakan persentase dividen 

terhadap harga saham periode sebelumnya. 

Purnomo (1998), harga pasar saham adalah market clearing prices yang 

ditentukan berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran.  Perkembangan 

kekuatan permintaan dan penawaran ini tentunya dipengaruhi oleh kinerja 

perusahaan tesebut. Kinerja perusahaan akan berhubungan erat dengan tingkat 

kepercayaan investor yang akan menanamkan dananya (Kamarudin, 2004: 

59). 

Dapat disimpulkan bahwa semakin baik kinerja suatu perusahaan maka 

return yang diperoleh investor juga semakin tinggi, sehingga harga saham 

akan ikut naik. Return diperoleh berupa hasil selisih fluktuasi harga saham 

dalam periode tertentu. Setiap investor menginginkan return yang tinggi, 

namun harus disadari bahwa return yang tinggi memiliki risiko yang tinggi 
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pula. Return menjadi indikator bagi investor dalam memilih sekuritas. Oleh 

sebab itu, perusahaan harus bertanggungjawab untuk meningkatkan kinerjanya 

agar kesejahteraan para pemegang saham terpenuhi. 

Walaupun harga saham bersifat fluktuatif, terdapat dua pendekatan 

yang dapat digunakan untuk meprediksinya yaitu analisis fundamental dan 

analisis teknikal. Analisis fundamental mendasarkan pola pikir perilaku harga 

saham ditentukan oleh perubahan-perubahan variasi perilaku variabel-variabel 

dasar kinerja perusahaan. Sedangkan analisis teknikal dalam kegiatan 

menganalisis harga saham berdasarkan informasi yang mencerminkan kondisi 

perdagangan saham, keadaan pasar, permintaan dan penawaran harga di pasar 

saham, fluktuasi kurs, volume transaksi di masa lalu (Husnan, 2009). 

Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan salah 

satu pedoman penting bagi investor untuk menilai kondisi perusahaan (Hin, 

2008: 84). Fungsi utama dari laporan keuangan adalah sebagai alat 

pertangungjawaban perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Namun, 

fungsi lain dari laporan keuangan bagi investor ialah sebagai pedoman dalam 

menganalisis kinerja suatu perusahaan. Tujuannya untuk mengantisipasi 

kerugian yang mungkin dihadapi dalam berinvestasi. 

Melakukan analisis laporan keuangan untuk mengetahui kinerja suatu 

perusahaan dapat dilakukan dengan cara menghitung rasio-rasio keuangan. 

Rasio merupakan perbandingan atara dua elemen laporan keuangan yang 

menunjukkan indikator kesehatan keuangan pada periode tertentu (Harianto, et 

al., 2006). Hasil dari proses analisis laporan keuangan yaitu dapat diketahui 
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kinerja perusahaan yang diproksikan melalui kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih, kemampuan perusahaan dalam membayar utang, 

serta mengetehui keefisiensinan peurasahaan dalam mengelola aset yang 

dimilikinya. 

Profitabilitas sering diukur dengan rasio profitabilitas adalah 

sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas, 

manajemen aset, dan utang pada hasil operasi (Sartono, 2001: 122). Rasio ini 

berfungsi sebagai alat ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

selama periode tertentu. Return on asets (ROA) merupakan salah satu alat 

ukur yang sering digunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba melalui membandingkannya dengan aset-aset yang dimiliki 

oleh perusahaan. 

Hasil penelitian dari Kanter dan Siagian (2017) menyatakan bahwa 

Return on Asets (ROA) memiliki pengaruh terhadap return saham. Pernyataan 

yang sama juga dikemukakan dalam penelitian Putra dan Dana (2016) 

diperoleh hasil yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap return saham. Namun, hasil berbeda ditunjukan pada 

penelitian yang dilakukan oleh Allozi dan Obeidat (2016) menyatakan bahwa 

Return on Asets (ROA) tidak berpengaruh terhadap return saham. 

Solvabilitas atau sering diukur dengan rasio solvabilitas atau leverage 

ialah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam mengembalikan 

utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Solvabilitas merupakan 

rasio solvabilitas yang mengukur kemampuan modal sendiri perusahaan untuk 
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dijadikan jaminan semua utang perusahaan (Syamsuddin, 2007: 71). Rasio ini 

membandingkan antara jumlah utang dengan jumlah modal yang dimiliki 

perusahaan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Basalama, et al. (2017) 

menyatakan bahwa debt to equity ratio mempunyai pengaruh terhadap return 

saham. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Handayati dan Zulyanti (2018) yang menyatakan bahwa debt to equity ratio 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap return saham. Hasil yang berbeda 

dikemukakan oleh Zubaidah, et al. (2018) menyatakan bahwa debt to equity 

ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Likuiditas sering diukur dengan rasio likuiditas ialah rasio yang berguna 

untuk mengetahui kemampuan suatu emiten dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. Current ratio merupakan salah satu alat paling tepat untuk 

mengukur likuiditas suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Kanter 

dan Siagian (2017) mengemukakan bahwa current ratio memilki pengaruh 

terhadap return saham. Akan tetapi, penelitian Bisara dan Amanah (2015) 

menemukan bahwa current ratio tidak berpengaruh terhadap return saham. 

Besar kecilnya suatu perusahaan dipandang dapat menjadi indikator 

dari nilai suatu perusahaan. Semakin baik nilai perusahaan maka tingkat 

kepercayaan publik juga tinggi. Ukuran perusahaan dapat dinilai dari total 

seluruh aset, jumlah penjualan, rata-rata total aset, serta rata-rata tingkat 

penjualan. 



7 

 

 

 

Penelitian mengenai ukuran perusahaan yang dilakukan oleh Duy dan 

Phouc (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap return saham. Serta penelitian Sudarsono dan Sudiyatno (2016) 

menyatakan bhawa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap 

return saham. Tetapi penelitian Nisa dan Khairunnisa (2019) menemukan 

bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap return saham. 

Terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian-penelitian sebelumnya 

mengenai faktor yang mempengaruhi return saham. Oleh sebab itu, perbedaan 

hasil penelitian sebelum menimbulkan research gap yang membutuhkan 

kajian lebih dalam mengenai faktor-faktor tersebut. Berbeda dengan penelitian 

sebelumnya, dalam penelitian ini penulis menggunakan ukuran perusahaan 

serta pertumbuhan kinerja perusahaan yang diproksikan melalui rasio 

profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio likuiditas sebagai variabel yang 

mempengaruhi return saham. Alasan peneliti menggunakan pertumbuhan 

kinerja perusahaan karena masih sedikit penelitian yang dilakukan mengenai 

pertumbuhan suatu kinerja perusahaan, dengan mengukur pertumbuhan akan 

diketahui pergerakan selama dua periode. 

Perbedaan hasil penelitian-penelitian sebelumnya kemungkinan timbul 

dikarenkan sampel penelitian yang digunakan berbeda-beda. Dalam penelitian 

ini penulis menggunakan sampel perusahaan-perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan 

peneliti menggunakan sampel tersebut ialah dikarenakan industri barang 

konsumsi menjadi bisnis yang perkembangannya sangat pesat. Saat ini 
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industri barang konsumsi menjadi salah satu industri yang paling berkembang 

di Indonesia dengan indeks harga saham yang terus meningkat.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan megenai variabel-

variabel yang memepengaruhi return saham serta ketidakpastian hasil 

penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN PERTUMBUHAN 

KINERJA PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA 

PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2018”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar yang telah diuraikan diatas, maka dapat diangkat 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI? 

2. Apakah pertumbuhan profitabilitas berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI? 

3. Apakah pertumbuhan solvabilitas berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI? 

4. Apakah pertumbuhan likuiditas berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis dan memberikan bukti secara empiris pengaruh ukuruan 

perusahaan terhadap return saham perusahaan sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI. 

2. Menganalisis dan memberikan bukti secara empiris pengaruh pertumbuhan 

profitabilitas terhadap return saham perusahaan sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI. 

3. Menganalisis dan memberikan bukti secara empiris pengaruh pertumbuhan  

solvabilitas terhadap return saham perusahaan sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI. 

4. Menganalisis dan memberikan bukti secara empiris pengaruh pertumbuhan 

likuiditas terhadap return saham perusahaan sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak yang berkaitan, antara lain: 

1. Bagi investor 

Penelitian ini diharapakan dapat menjadi referensi bagi para 

investor dalam petimbangan pengambilan keputusan investasi di pasar 

modal dengan memperhatikan analisis faktor yang mempengaruhi besar 
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kecilnya return saham. Sehingga di masa depan investor mendapatkan 

return saham sesuai yang diharapkan. 

2. Bagi emitem 

Memberikan bukti empiris mengenai faktor- faktor yang 

mempengaruhi return saham, sehingga diharapkan mampu memberikan 

pertimbangan bagi perusahaan maupun manajemen dalam mengambil 

kebijakan mengoptimalkan kinerja perusahaan. 

3. Bagi akademik 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan literatur berkaitan 

faktor-faktor yang mempengaruhi return saham bagi ilmu pengetahuan, 

terutama dalam bidang ekonomi. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sebagai arahan untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, maka 

penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi penjelasan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi penjelasan terkait dengan landasan teori dalam 

penelitian, penelitian terdahulu, kerangka hipotesis, dan hipotesis 

penelitian. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi penjelasan terkait jenis penelitian yang digunakan, 

populasi penelitian, sampel penelitian dan metode pengambilan 

sampel yang digunakan, data dan sumber data penelitian , 

variabel penelitian serta metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian. 

BAB VI  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi terkait penyajian dan analisi data dari hasil 

penelitian. Pada bab ini peneliti menyajikandan menyelesaikan 

hasil pengumpulan data dan analisis data, sekaligus merupakan 

jawaban atas hipotesis yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi keimpulan penelitian dan saran bagi 

pengembangan peneliti selanjutnya. 

Daftar Pustaka  

Lampiran  

 

  


