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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini dunia mengalami perkembangan yang sangat cepat, salah satu 

hal yang menyebabkan perkembangan yang sangat cepat ini adalah globalisasi. 

Setiap individu terus mengikuti perkembangan agar tidak tertinggal dengan 

kemajuan di dunia saat ini. Dunia ekonomi menjadi salah satu contoh yang 

terkena dampak dari globalisasi saat ini, terutama dalam dunia bisnis. Dimana 

dalam dunia bisnis tingkat persaingan satu perusahaan dengan perusahaan lain 

sangat ketat.  

Laporan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 

menunjukkan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) Indonesia terus 

mengalami peningkatan sejak 2014-2018. Pertumbuhan perekonomian 

Indonesia 2018 mengalami kenaikan sebesar 5,17%. Hasil ini sejalan dengan 

yang dilaporkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 

Pertumbuhan ekonomi ini didukung dengan tingkat konsumsi yang stabil dan 

investasi yang meningkat. Serta daya beli masyarakat terjaga seiring perbaikan 

distribusi dan koordinasi. 

Berdasarkan hasil statistik yang dilaporkan oleh Bursa Efek Indonesia 

(BEI) sejak 2016-2018, sektor industri barang konsumsi menjadi salah satu 

sektor dengan indeks tertinggi di Bursa Efek Indonesia. Hal ini disebabkan 

sektor industri barang konsumsi menjadi sektor bisnis yang sangat cepat 

mengalami perkembangan apalagi dengan meningkatnya daya beli masyarakat 
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Indonesia saat ini. Dengan ini menciptakan peluang penghasilan yang besar 

dalam industri barang konsumsi ini. 

Perusahaan-perusahaan di sektor industri barang konsumsi ini sendiri 

merupakan sektor yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat dan paling 

sering kita temukan di kehidupan sehari-hari. Sehingga masyarakat memiliki 

andil dalam memengaruhi perusahaan-perusahaan tersebut dalam 

memproduksi suatu produk. Naik turunnya konsumsi masyarakat atas suatu 

barang, pasti memiliki pengaruh terhadap produksi suatu barang di sebuah 

perusahaan. Sehingga konsumsi masyarakat tersebut sangat memengaruhi 

perusahaan-perusahaan di sektor ini.  

Dengan kesadaran akan persaingan tersebut maka perusahaan-

perusahaan tersebut berusaha menunjukkan keunggulannya dibandingkan 

dengan perusahaan lain. Setiap perusahaan harus terus menunjukkan 

keunggulan yang dimilikinya agar dapat dinilai menjadi perusahaan yang baik 

dan sehat. Penilaian ini sangat memengaruhi masa depan sebuah perusahaan, 

sebab sebuah perusahaan yang baik dan sehat dapat menarik minat para 

investor untuk menanamkan modal mereka di perusahaan tersebut. 

Sebuah perusahaan dinilai baik atau buruk dapat di lihat dari Laporan 

Keuangan perusahaan tersebut. Investor sendiri memiliki banyak cara untuk 

menilai sebuah laporan keuangan baik atau buruh. Salah satu caranya yaitu 

dengan membandingkan sebuah rasio keuangan suatu periode dengan rasio 

keuangan yang sama dengan periode sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat 

melihat besar pertumbuhan suatu rasio keuangan dari priode sebelumnya. Jika 
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investor menilai pertumbuhan rasio tersebut baik, mana investor akan lebih 

memilih menanamkan modalnya diperusahaan tersebut. 

Penanaman modal oleh investor ini menjadi bentuk saling 

mengnguntungkan antara investor dengan perusahaan. Dengan adanya 

bantuan dana dari investor, maka perusahaan memiliki tambahan modal dalam 

menjalankan kegiatan perusahaannya. Sedangkan, bagi investor dengan 

memberikan dana kepada perusahaan investor mengharapkan return untuk 

dirinya. Namun, investor juga perlu untuk menilai perusahaan mana yang 

mampu memberikan keuntungan kepada dirinya. Maka, banyak hal yang perlu 

diperhatikan sebelum seorang investor berinvestasi di pasar modal.  

Menurut Tandelilin (2017), tujuan dasar seseorang berinvestasi adalah 

untuk menghasilkan sejumlah uang atau keuntungan. Investor yang telah 

memberikan investasi kepada perusahaab berharap untuk memperoleh return 

atau imbal hasil untuk meningkatkan kesejahteraan investpr itu sendiri. Return 

ini merupakan kompensasi yang diperoleh investor dari biaya kesempatan 

(opportunity cost) dan risiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh 

inflasi. 

Menurut Fahmi (2015) return (imbal hasil) adalah keuntungan atau laba 

yang didapatkan oleh investor atau pemegang saham dari investasi yang 

dilakukan. Return yang diterima oleh para pemegang saham selalu mengalami 

fluktuasi dari tahun ke tahun, hal inilah yang menyebabkan para investor 

memerlukan laporan keuangan perusahaan. Sebuah perusahaan yang memiliki 

laporan keuangan yang baik dinilai lebih baik dimata para investor, sebab 
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perusahaan tersebut dinilai mampu memberikan keuntungan berupa return 

kepada para investor.  Hal yang sebaliknya juga terjadi pada perusahaan yang 

dinilai memiliki laporan keuangan yang buruk akan menurunkan tingkat 

kepercayaan para investor pada perusahaan tersebut. 

Untuk menilai laporan keuangan sebuah perusahaan tersebut baik atau 

tidak dapat dinilai dengan menganalisis menggunakan rasio laporan keuangan. 

Menurut Sujarweni (2017) analisis laporan keuangan adalah suatu proses 

dalam menganalisis atau mengevaluasi keadaan keuangan perusahaan, hasil 

operasi perusahaan masa lalu dan masa depan. Tujuan analisis laporan 

keuangan adalah menilai kinerja yang dicapai perusahaan selama ini dan 

mengestimasi kinerja perusahaan pada masa lalu. Analisis laporan keuangan 

dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan kinerja keuangan dari tahun ke 

tahun. 

Analisis rasio keuangan merupakan aktivitas untuk menganalisis laporan 

keuangan dengan membandingkan satu akun dengan akun lainnya yang ada 

dalam laporan keuangan, perbandingan bisa antar akun dalam laporan 

keuangan neraca maupun rugi laba. Penggunaan metode analisis dengan rasio 

dapat menjelaskan atau memberikan gambaran tentang baik atau buruknya 

keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan. Analisis rasio dapat 

membantu perusahaan menilai kinerja laporan keuangan perusahaan dalam 

memberdayakan sumber daya untuk mencapai target yang ditetapkan 

perusahaan. 
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Beberapa faktor rasio keuangan yang dinilai memiliki pengaruh terhadap 

return saham, seperti rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan 

rasio solvabilitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang menilai keefektivitasan 

perusahaan untuk mengelola (memanfaatkan) aset. Salah satu rasio aktivitas 

yang dapat memengaruhi return saham yaitu rasio perputaran total aset. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Din (2017) menunjukkan bahwa total assets 

turn over berpengaruh negatif terhadap return saham.  

Rasio profitabilitas dinilai mampu untuk menunjukkan kinerja keuangan 

sebuah perusahaan dengan menunjukkan tingkat profit sebuah perusahaan 

dalam satu periode. Salah satu rasio yang dapat digunakan yaitu return on 

equity (ROE). Hasil penelitian yang ditemukan oleh Affinanda dan Yuyetta 

(2015) menunjukkan bahwa ROE memiliki pengaruh positif terhadap return 

saham. 

Rasio yang dapat digunakan dalam menilai likuiditas sebuah perusahaan 

yaitu dengan menggunakan rasio lancar (current ratio). Menurut Choirurodin 

(2018) menemukan bahwa current ratio memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap return saham pada perusahan food and beverages yang 

terdaftar di BEI periode 2013-2016. Selain itu ada rasio solvabilitas yang dapat 

digunakan yaitu rasio DER yang menunjukkan struktur modal suatu 

perusahaan. Menurut Affinanda dan Yuyetta (2015) menemukan bahwa DER 

berpengaruh dan kearah positif terhadap return saham.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengambil judul 

“PENGARUH PERTUMBUHAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP 
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RETURN SAHAM (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)”.   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, 

maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah pertumbuhan  berpengaruh terhadap return saham? 

2. Apakah pertumbuhan profitabilitas berpengaruh terhadap return saham? 

3. Apakah pertumbuhan likuiditas berpengaruh terhadap return saham? 

4. Apakah pertumbuhan solvabilitas berpengaruh terhadap return saham? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang dipaparkan, maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Menganalisis pengaruh pertumbuhan aktivitas terhadap return saham. 

2. Menganalisis pengaruh pertumbuhan profitabilitas terhadap return 

saham. 

3. Menganalisis pengaruh pertumbuhan likuiditas terhadap return saham. 

4. Menganalisis pengaruh pertumbuhan solvabilitas terhadap return saham. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Untuk Mahasiswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai 

pengaruh pertumbuhan kinerja keuangan terhadap return saham 

perusahaan sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 
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b. Untuk Praktisi  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan dalam menilai 

besarnya pertumbuhan kinerja keuangan suatu perusahaan  yang akan 

berdampak pada naik-turunnya return saham suatu perusahaan. Sehingga 

hal ini memengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi di suatu 

perusahaan.  

c. Untuk Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipertimbangkan sebagai bahan 

masukan dan referensi untuk penulisan selanjutnya dan sebagai wacana 

keilmuan khususnya di bidang akuntansi keuangan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan para pembaca 

dalam memahami ini penelitian. Penelitian ini mencakup lima bab yang 

diuraikan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah yang mencakup sebab-

sebab dilakukannya penelitian ini. Dengan adanya latar belakang tersebut 

maka dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya 

dijelaskan beberapa tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini berisi teori yang mendasari penelitian, kerangka 

pemikiran, serta perumusan hipotesis. 
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BAB III Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini. Beberapa hal yang mencakup dalam bab ini antara lain 

jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, definisi 

operasional variable serta pengukurannya dan metode analisis data. 

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan tentang hasil dari proses pengolahan data 

berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dengan prosedur pemilihan 

sampel, pengujian asumsi klasik, analisis data. 

BAB V Penutup 

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang 

telah dilakukan serta saran-saran yang diperlukan atas keterbatasan penulisan 

dalam penelitian ini. 

 


