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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Globalisasi yang terjadi saat ini memberikan dampak yang signifikan 

bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan.  Hal ini menyebabkan terjadinya 

perubahan yang sangat cepat di dalam dunia bisnis, khususnya pasar modal. 

Pergerakan iklim investasi yang kondusif diharapkan mampu menggerakkan 

sektor perekonomian, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan 

seorang investor berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian suatu 

negara. 

Seorang investor dalam menanamkan modalnya akan melakukan 

beberapa analisis terlebih dahulu sebelum pada akhirnya memutuskan untuk 

melakukan investasi.  Hal ini bertujuan untuk meminimalkan resiko investasi, 

mengingat investasi dalam sektor non real (pasar modal) merupakan jenis 

investasi yang memiliki investasi cukup tinggi meskipun menjanjikan 

keuntungan yang relatif sangat besar.  Analisis seorang investor dalam 

memutuskan untuk melakukan investasi didasarkan atas nilai intrinsik harga 

saham perusahaan yang lebih besar jika di bandingkan dengan harga saham 

tersebut (undervalue). 

Nilai intrinsik dipengaruhi oleh angka-angka statistik internal 

perusahaan. Hal tersebut tercermin dalam laporan keuangan perusahaan 

dalam hal ini disebut juga dengan rasio finansial perusahaan, diantaranya 



tingkat laba perusahaan, rasio hutang serta tingkat likuiditas perusahaan.  

Berdasarkan hal tersebut maka rasio finansial perusahaan dapat digunakan 

sebagai faktor-faktor fundamental yang dapat mempengaruhi harga saham 

suatu perusahaan.  Alasan ini juga membuat peneliti menggunakan rasio 

finansial perusahaan sebagai faktor fundamental mempengaruhi harga saham 

suatu perusahaan dalam penelitian ini. 

Pengambilan keputusan keuangan diperlukan informasi keuangan. 

Informasi keuangan tersebut diperusahaan disajikan oleh laporan keuangan 

yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi.  Pada umumnya laporan 

keuangan dipertimbangkan sebagai dasar untuk mengurangi ketidakpastian 

dalam pengambilan keputusan oleh para pemakai laporan keuangan.  Laporan 

keuangan yang dipublikasikan perusahaaan seharusnya mencakup informasi 

keuangan yang dapat digunakan untuk membuat keputusan ekonomi.  

Informasi keuangan yang dimaksud adalah informasi tentang kinerja 

perusahaan, arus kas, posisi keuangan perusahaan, serta informasi lain yang 

berkaitan dengan laporan keuangan. 

 Laporan keuangan merupakan sebuah informasi yang penting bagi 

investor dalam mengambil keputusan investasi, manfaat laporan keuangan 

tersebut menjadi optimal bagi investor apabila investor dapat menganalisis 

lebih lanjut melalui analisis rasio keuangan ( Penman, 1991 dalam IG. K. A. 

Ulupui, 2005).  Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba-rugi, 

laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara 

misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan 



laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari 

laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi 

tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi 

keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh 

perubahan harga (IAI, 2009:1-2). 

Untuk dapat memenuhi kualifikasi informasi yang berguna  (IAI, 2002 

dalam Agus Endro Suwarno, 2004) menetapkan empat karakteristik kualitatif 

pokok yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat diperbandingkan. 

Dapat dipahami maksudnya kualitas penting informasi yang ditampung dalam 

laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dipahami oleh 

pemakai. Relevan maksudnya adalah informasi memiliki kualitas relevan 

kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu 

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, 

menegaskan atau memprediksi hasil evaluasi mereka masa lalu.  Keandalan 

artinya informasi bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material 

dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari 

yang seharusnya disajikan.  Dapat dibandingkan artinya pemakai harus dapat 

memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk 

mengidentifikasi kecenderungan posisi keuangan secara relatif. 

Untuk dapat menginterpretasikan informasi akuntansi yang relevan 

dengan tujuan dan kepentingan pemakainya dikembangkan seperangkat 

tehnik analisis yang didasarkan pada laporan keuangan yang dipublikasikan.  

Salah satu tehnik tersebut yang populer diaplikasikan dalam praktek bisnis 



adalah analisis rasio keuangan.  Menurut Suad husnan dalam Agus Endro 

suwarno, 2004 untuk melakukan analisis rasio keuangan, diperlukan 

perhitungan rasio-rasio keuangan yang mencerminkan aspek-aspek tertentu. 

Rasio-rasio keuangan dihitung berdasarkan angka-angka yang ada dalam 

neraca saja, atau dalam rugi laba saja, atau pada neraca dan laporan rugi laba. 

Setiap analisis keuangan bisa saja merumuskan rasio tertentu yang dianggap 

mencerminkan aspek tertentu. 

 Rasio keuangan berguna untuk memprediksi kesulitan keuangan 

perusahaan, hasil operasi, kondisi keuangan perusahaan saat ini dan pada 

masa yang akan mendatang, serta sebagai pedoman bagi investor mengenai 

kinerja masa lalu dan masa mendatang (Horigan, 1965 dalam Ulupui, 2005). 

Dari berbagai rasio keuangan terdapat beberapa rasio dan informasi keuangan 

perusahaan yang dapat digunakan untuk memprediksi return saham.  Rasio 

yang diperlukan menurut Ulupui (2005) antara lain : 1) Rasio likuiditas, yaitu 

rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban 

financial jangka pendek tepat pada waktunya.  2) Rasio Leverage, yaitu rasio 

yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dibayar 

dengan hutang.  3) Rasio aktivitas, yaitu rasio yang digunakan untuk 

mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan investasi dan 

sumber daya ekonomis untuk menghasilkan penjualan yang menguntungkan.  

4) Rasio profitabilitas, rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba. Upaya untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan 

investor terhadap perusahaan terus menerus dilakukan oleh perusahaan 



melalui peningkatan pendapatan saham. Hal ini diupayakan perusahaan 

dengan cara melakukan perbaikan kondisi perusahaan secara menyeluruh dan 

berkesinambungan.   

Penelitian ini merupakan replikasi dari Ulupui (2005), yang berjudul 

Analisis pengaruh Rasio Likuiditas, Leverage, Aktivitas, dan Profitabilitas 

terhadap Return Saham (Studi pada Perusahaan Makanan Dan Minuman 

Dengan Kategori Industri Barang Konsumsi di BEJ). Yang membedakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian sebelumnya menganalisis pengaruh 

rasio likuiditas, leverage, aktivitas, profitabilitas terhadap  return saham 

periode tahun 1995-2004,  sedangkan penelitian yang akan kami lakukan  

menganalisis pengaruh rasio likuiditas, leverage, aktivitas, dan profitabilitas 

terhadap  return saham periode tahun 2006-2008.  Berdasarkan latar belakang 

tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian judul “ANALISIS 

PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, LEVERAGE, AKTIVITAS, DAN 

PROFITABILITAS TERHADAP RETURN SAHAM  (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Makanan dan Minuman di BEI)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada judul dan latar 

belakang diatas maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian 

ini adalah : 

Apakah variabel current ratio, debt to equity ratio, total assets 

turnover, return on asset berpengaruh terhadap return saham pada 



perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI sejak tahun 2006-

2008? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

Untuk menganalisis pengaruh variabel current ratio, debt to equity 

ratio, total assets turnover, return on asset terhadap return saham pada 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI sejak tahun 2006-

2008. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Sebagai sumber masukan atau informasi tambahan bagi pelaku pasar 

saham (stock market) mengenai analisis pengaruh rasio likuiditas, 

leverage, aktivitas dan profitabilitas terhadap return saham.  

2. Sebagai salah satu sumber informasi untuk pengembangan penelitian 

berikutnya yang berkaitan dengan analisis pengaruh rasio likuiditas, 

leverage, aktivitas dan profitabilitas terhadap return saham.  

3. Sebagai sarana pembelajaran bagi peneliti untuk meningkatkan 

kemampuan di bidang penelitian ilmiah yang relevan dengan latar 

belakang pendidikan peneliti. 

 

 

 



E. Sistematika Penelitian 

Agar penulisan ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan disusun 

sistematika penulisan yang disajikan dalam lima bab yaitu : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

                 Dalam bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori yang melandasi penelitian 

ini meliputi laporan keuangan, pasar modal, analisis rasio 

keuangan, return saham, penelitian terdahulu, kerangka penelitian 

dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas tentang ruang lingkup penelitian, 

populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber 

data, variabel dan pengukurannya, metode analisis data, dan alat 

analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang statistik diskriptif, 

analisis data, dan pembahasan hasil penelitian. 

 

 



BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan 

saran. 

 


