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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tujuan perusahaan dalam jangka panjang adalah untuk memaksimalkan 

kesejahteraan pemilik perusahaan dengan cara meningkatkan nilai perusahaan. 

Nilai perusahaan yang sudah go public dipasar modal tercermin dalam harga 

saham perusahaan. Pasar modal merupakan tempat dimana berbagai pihak 

khususnya perusahaan menjual saham (stock) dan obligasi (bond) dengan tujuan 

dari hasil penjualan tersebut nantinya dapat dipergunakan sebagai tambahan dana 

modal perusahaan (Irham Fahmi, 2014:305). Melihat peluang yang ada dan 

terbuka luas di era ini perusahaan berlomba-lomba untuk memperdagangkan 

saham mereka di pasar modal. Salah satu investasi yang terdapat di pasar modal 

adalah saham. Saham merupakan tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau 

dana pada suatu perusahaan.  

Return saham adalah hasil keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari 

investasi saham. Selisih harga investasi saat ini yang lebih tinggi dari periode 

yang lalu maka akan terjadi capital gain, bila sebaliknnya maka akan terjadi 

capital loss (Michael, 2014). Return saham banyak digunakan sebagai salah satu 

variabel dalam penelitian mengenai pasar modal, umumnya digunakan sebagai 

variabel terikat. Parameter yang banyak digunakan dalam penelitian mengenai 

return saham, diantaranya adalah faktor-faktor fundamental, yaitu informasi 

keuangan perusahaan atau informasi pasar (I Made, 2012). Return saham 
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dipengaruhi oleh keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan 

dividen. 

Investasi modal merupakan salah satu aspek utama dalam keputusan 

investasi selain menentukan komposisi aktiva. Keputusan investasi merupakan 

kebijakan terpenting dari dua kebijakan lain dalam manajemen keuangan, yaitu 

kebijakan pendanaan dan kebijakan dividen, (Harmono, 2010:9). Keputusan 

investasi mempunyai dimensi waktu jangka panjang, sehingga keputusan yang 

diambil harus dipertimbangkan dengan baik, karena mempunyai konsekuensi 

berjangka panjang. Didalam penelitian ini menggunakan pendekatan total asset 

growth. Penggunaan pendekatan total asset growth dalam perusahaan 

menggambarkan perubahan tahunan dari aktiva total. Penelitian mengenai 

pengaruh keputusan investasi  terhadap nilai perusahaan pernah dilakukan oleh Sri 

Hasnawati (2005), hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa total asset 

growth berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan 

mencerminkan harga pasar saham yang bersangkutan, sebelum investor 

memutuskan untuk membeli atau menjual saham, investor harus memerhatikan 

nilai buku saham yang bersangkutan dan membandingkan dengan harga yang 

ditawarkan. 

Keputusan yang menyangkut investasi akan menentukan sumber dan 

bentuk dana untuk pembiayaannya. Kebijakan hutang menggambarkan keputusan 

yang diambil oleh manajemen dalam menentukan sumber pendanaannya. Kreditor 

dan pemegang saham tertarik pada kemampuan perusahaan untuk membayar 

bunga pada saat jatuh tempo dan untuk membayarkan kembali jumlah pokok 
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utang pada saat jatuh tempo. Didalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

debt to equity ratio. Penggunaan debt to equity ratio pada penelitian ini 

mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya 

yang ditunjukkan oleh beberapa bagian dari modal sendiri yang digunakan untuk 

membayar hutang (Yeye, 2011). Penelitian mengenai pengaruh keputusan 

pendanaan terhadap return saham pernah dilakukan oleh Rio (2015) dan Dedi 

(2012), hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa debt to equity ratio 

berpengaruh negatif terhadap return saham, namun penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Yeye (2011) hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa debt to equity ratio berpengaruh positif terhadap return 

saham. 

Para investor memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan 

kesejahteraan dengan mengharapkan pengembalian dalam bentuk dividen maupun 

capital gain. Kebijakan dividen adalah persentase laba yang dibayarkan kepada 

para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai, penjagaan stabilitas dividen 

dari waktu ke waktu, pembagian dividen saham, dan pembelian kembali saham 

(Harmono, 2009:12). Pada penelitian ini menggunakan pendekatan dividend 

payout ratio. Penggunaan dividend payout ratio ini untuk menentukan besarnya 

jumlah laba yang ditahan perusahaan harus di evaluasi dalam kerangka 

pemaksimalan kekayaan para pemegang saham, dimana penelitian mengenai 

pengaruh kebijakan dividen terhadan return saham pernah dilakukan oleh Michael 

(2014), hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dividend payout ratio 

berpengaruh pada return saham. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh 
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Anggraeni (2012) namun hasil penelitian tersebut bertentangan dengan hasil 

penelitian Michael (2014) dan I Made (2012), hasil penelitian ini menunjukkan 

dividend payout ratio tidak berpengaruh terhadap return saham. 

Pemilihan sektor manufaktur dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh 

perkembangan industri manufaktur yang sangat pesat, hal ini terlihat dalam 

proyeksi terbarunya. Menurut world bank,  pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu 

dari 6,1 persen pada tahun 2010 menjadi 6,4 persen pada tahun 2011 dan 

meningkat lagi menjadi 6,7 persen pada tahun 2012, untuk periode setelah 2012 

khususnya menjelang akhir tahun 2014 tim dari bank dunia meramalkan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 7 persen namun diperlukan upaya 

khusus untuk lebih meningkatkan investasi atau meningkatkan produktivitas.  

Selain itu sektor manufaktur merupakan perusahaan yang sahamnya mampu 

bertahan dalam keadaan krisis dibandingkan sektor yang lain. Perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terdiri dari banyak sub sektor, 

sehingga dapat menandakan reaksi pasar modal secara keseluruhan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka akan sangat penting dan bermanfaat jika 

dilakukan penelitian ulang untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan terhadap 

perusahaan manufaktur dengan judul “PENGARUH KEPUTUSAN 

INVESTASI, KEPUTUSAN PENDANAAN, DAN KEBIJAKAN DIVIDEN 

TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI 

BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2014”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat disusun 

suatu rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Apakah keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen 

secara simultan berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014? 

2. Apakah keputusan investasi secara parsial berpengaruh positif terhadap return 

saham pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2010-

2014? 

3. Apakah keputusan pendanaan secara parsial berpengaruh terhadap return 

saham pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2010-

2014? 

4. Apakah kebijakan dividen secara parsial berpengaruh terhadap return saham 

pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan penelitian di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1.  Untuk memberikan bukti empiris mengenai keputusan investasi, keputusan 

pendanaan, dan kebijakan dividen, secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap return saham pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia 

periode 2010-2014. 
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2.  Untuk memberikan bukti empiris mengenai kebijakan investasi secara parsial 

berpengaruh positif terhadap return saham pada perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 

3.  Untuk memberikan bukti empiris mengenai keputusan pendanaan secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan 

manufaktur di bursa efek Indonesia periode 2010-2014. 

4. Untuk memberikan bukti empiris mengenai kebijakan dividen secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 

 

1.4      Manfaat Penelitian 

Adapun harapan serta manfaat yang ingin diberikan dari penelitian ini 

sebagai berikut: 

a. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi calon investor 

dalam hal pengambilan keputusan investasi pada perusahaan serta memberi  

literatur mengenai teori yang terdapat pada kebijakan deviden serta kebijakan 

hutang termasuk pengaruhnya terhadap return saham.  

b. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam perusahaan untuk 

meningkatkan kualitas laba mereka serta perbaikan manajemen perusahaan 

agar lebih baik lagi. 
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c. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baru mengenai teori 

pengambilan keputusan investasi, pendanaan dan kebijakan dividen serta 

syarat kelulusan bagi peneliti dalam menempuh pendidikan strata 1 di 

perguruan tinggi.  

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan rujukan bagi 

pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

permasalahan ini. 

 

1.5      Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap isi dari penelitian 

ini, maka penulisan ini dibagi dalam lima bab sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II  Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini berisi penjelasan tentang landasan teori, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. Landasan teori sebagai 

kerangka acuan pemikiran dalam pembahasan masalah yang akan 

diteliti dan sebagai dasar analisis yang diambil dari berbagai literatur. 
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Selain berisi landasan teori, pada bab ini juga mencantumkan 

penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian kali ini. 

BAB III Metode Penelitian 

Pada bab ini dijelaskan tentang prosedur penelitian untuk mengetahui 

hasil dari penelitian dengan menggunakan langkah-langkah yang 

sistematis, pada bab ini berisi tentang variabel penelitian, populasi dan 

sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta 

metode analisis yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV    GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini mengemukakan tentang gambaran subyek penelitian serta 

analisis data yang terdiri dari analisis deskriptif, pengujian hipotesis, 

dan pembahasan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.  

BAB V     PENUTUP 

Bab ini mengemukakan tentang kesimpulan, keterbatasan serta saran 

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.  

 


