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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada umumnya, orang yang sedang berencana untuk berinvestasi akan 

melakukan pengamatan dan penilaian terhadap perusahaan yang akan dipilih 

menjadi sumber investasinya. Menurut Haming dan Basalamah (2013:3) pengertian 

investasi adalah pengeluaran pada saat sekarang untuk membeli aktiva real (tanah, 

rumah, mobil, dan lain-lain) atau juga aktiva keuangan dengan tujuan untuk 

mendapatkan penghasilan yang lebih besar dimasa yang mendatang. Investasi juga 

disebut sebagai aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber 

(dana) yang digunakan untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan 

dengan barang modal tersebut akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang 

akan datang. Menurut Tandelilin (2010:2) Investasi adalah komitmen atas sejumlah 

dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan 

memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Dari pengertian investasi di atas 

dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan penempatan dana perusahaan saat 

ini untuk menghasilkan keuntungan dimasa yang akan datang. 

Jika berdasarkan bentuk, investasi ini merupakan jenis yang didasarkan pada 

cara penanaman investasi. Investasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu investasi 

langsung dan investasi portofolio. Investasi langsung merupakan investasi yang 

dilakukan dengan cara membangun, membeli total, atau mengakuisisi sebuah 
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perusahaan. Investasi portofolio merupakan investasi yang dilakukan pada pasar 

modal dengan instrumen surat berharga. Sebagai contoh yaitu obligasi dan saham. 

Investasi pada perusahaan dalam bentuk saham hanya dapat dilakukan oleh 

perusahaan yang sudah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Indonesia 

Stock Exchange (IDX) yang lainnya. Perusahaan yang telah terdaftar ini umumnya 

disebut dengan perusahaan go public. Di Indonesia telah banyak perusahaan yang 

telah terdaftar pada BEI. Hal ini membuktikan bahwa banyak perusahaan yang 

berperan dalam menyejahterakan perekonomian Indonesia melalui saham atau 

obligasi, dikarenakan semakin banyaknya perusahaan yang membuka peluang 

investasi maka semakin terbukanya peluang perusahaan untuk tumbuh bersama 

investor yang membeli instrumen investasi tersebut. 

Saat akan melakukan investasi dalam bentuk saham, maka diharuskan untuk 

menghitung jumlah return saham yang bisa diperoleh nantinya. Return saham 

sendiri adalah keuntungan (Capital Gain) atau kerugian (Capital Loss) yang 

diperoleh dari hasil investasi atau trading saham dalam kurun waktu tertentu. 

Konsep risiko tidaklah terlepas dari return yang mana selalu dicari oleh pemegang 

saham atau investor, dikarenakan pemegang saham atau investor menginginkan 

return yang seimbang dengan risiko yang dihadapi. Hasil untung atau rugi sangat 

ditentukan dan dipengaruhi oleh kemampuan investor dalam menganalisis harga 

saham sekarang. Dalam menganalisis keadaan harga saham sekarang, terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain performa perusahaan, kondisi 

perusahaan, kendala eksternal, seberapa besar penawaran dan permintaan saham di 

pasar, dan tentunya kemampuan investor dalam menganalisis situasi tersebut. 
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Menurut Jogiyanto (2014:19) pengertian return saham sendiri dibagi menjadi 

dua jenis. Jenis return yang pertama adalah return ekspektasi, dan jenis return yang 

kedua adalah return realisasi. Return ekspektasi atau dalam bahasa ekonominya 

disebut sebagai expected return merupakan return yang sangat diharapkan untuk 

masa yang akan datang, namun sifatnya masih belum pasti. Sedangkan return 

realisasi atau realized return adalah pengembalian yang telah terjadi dan dihitung 

berdasarkan data sejarah. Return ini sangat penting untuk mengukur kinerja 

perusahaan serta sebagai dasar penentuan return dan juga risiko di masa yang akan 

datang. 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya nilai 

return saham suatu perusahaan. Beberapa peneliti seperti Mayuni dan Suarjaya 

(2018), Putra dan Dana (2016), Aisah dan Mandala (2016), Gunadi dan Kesuma 

(2015), Yani dan Emrinaldi (2014), Budialim (2013), Nuryana (2013), Zulfa 

(2013), Arista dan Astohar (2012), Supadi dan Amin (2012), dan Ismanto (2011) 

telah melakukan penelitian tentang beberapa faktor yang mempengaruhi return 

saham. Adapun faktor  yang mempengaruhi return saham pada penelitian ini yang 

akan digunakan adalah ukuran perusahaan, earning per share, dan leverage. 

Ukuran perusahaan menurut Puspitasari dan Latrini (2014) merupakan skala 

perusahaan yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang 

didasarkan dari total aset perusahaan. Sedangkan menurut Brigham dan Houston 

(2014:4) ukuran perusahaan adalah ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang 

ditunjukkan atau dinilai oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, dan beban 

pajak lain-lain.  
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Ukuran perusahaan juga merupakan penilaian apakah perusahaan dapat 

menggunakan asetnya dengan baik untuk menghasilkan keuntungan atau laba hal 

ini dapat berkaitan dengan return saham. Apabila perusahaan dapat menghasilkan 

keuntungan dari pemberdayaan asetnya maka nilai return saham juga akan semakin 

meningkat.  

Investor akan lebih meyakini perusahaan yang berukuran besar untuk 

menanamkan kelebihan dananya, karena dengan perusahaan yang berukuran besar 

membuat investor lebih yakin untuk mempercayakan tingkat kelangsungan 

usahanya agar lebih terjamin dan sangat kecil kemungkinan akan terjadi 

kebangkrutan daripada menanamkan modalnya pada perusahaan kecil (Mayuni dan 

Suarjaya 2018). Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh Putra dan Dana (2016), Yani dan Emrinaldi (2014), dan Ismanto (2011) bahwa 

mereka menemukan ukuran perusahaan memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap return saham, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Mayuni dan 

Suarjaya (2018), Aisah dan Mandala (2016), dan Zulfa (2013) mereka tidak 

menemukan hasil yang serupa, mereka mendapatkan hasil yang sebaliknya yaitu 

ukuran perusahaan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap return 

saham. 

Profitabilitas adalah tolok ukur perusahaan untuk mendistribusikan laba atau 

keuntungannya. Profitabilitas perusahaan juga dapat dihitung menggunakan rasio 

earning per share (EPS). Earning per share merupakan rasio antara laba bersih 

setelah pajak dengan jumlah saham (Darmaji dan Fakhruddin 2012:154). Informasi 
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tentang EPS suatu perusahaan dapat dilihat dari laba bersih yang akan dibagikan 

kepada pemegang saham perusahaan. Apabila nilai earning per sharesemakin 

tinggi maka akan semakin tinggi juga investor yang menginginkan untuk membeli 

saham pada perusahaan dan juga akan mengakibatkan nilai saham perusahaan 

meningkat. Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Aisah dan Mandala (2016), Gunadi dan Kesuma (2015), dan Yani dan Emrinaldi 

(2014). Mereka menemukan bahwa Earning Per Share perusahaan dapat 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Hal ini berbeda 

dengan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti pendahulu seperti 

Budialim (2013), Nuryana (2013), Arista dan Astohar (2012), dan Supadi dan Amin 

(2012) mereka menemukan hasil penelitian yang berbeda bahwa Earning Per Share 

tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap return saham perusahaan. 

Leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, atau mengukur 

sejauh mana perusahaan dibiayai dengan modalnya. Debt to Equity Ratio (DER) 

merupakan salah satu rasio yang dapat menghitung leverage. Menurut Putra dan 

Dana (2016) DER merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung nilai hutang 

dengan seluruh ekuitas serta mampu memberikan petunjuk umum tentang 

kelayakan dan risiko keuangan perusahaan.  

Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban yang ditunjukkan pada beberapa bagian dari modal sendiri 

yang digunakan untuk membayar hutang. Tingkat DER yang kurang dari 50% 

adalah tingkat yang aman. Semakin rendah nilai dari DER maka lebih baik atau 
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semakin aman kewajiban yang harus dipenuhi oleh modal sendiri. Investor akan 

melihat apakah nilai DERperusahaan tinggi atau rendah. Apabila nilai DER tinggi, 

maka investor akan ragu untuk membeli saham pada perusahaan tersebut dan 

sebaliknya, apabila nilai DER rendah maka investor akan semakin tertarik untuk 

berinvestasi pada perusahaan tersebut. Hal ini didukung dengan hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh Nuryana (2013) dan Arista dan Astohar (2012) yang 

menunjukkan bahwa DER memberikan pengaruh yang signifikan terhadap return 

saham. Sedangkan hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Putra dan Dana (2016), Gunadi dan Kesuma (2015), Budialim 

(2013), dan Supadi dan Amin (2012) yang mendapatkan hasil bahwa DER tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap return saham. 

Berdasarkan ulasan yang dipaparkan oleh Vicky Rachman pada website 

swa.co.id dengan judul Imbal Hasil Saham Tertinggi di 2016 pada tanggal 17 

Januari 2017 disampaikan bahwa indeks harga saham gabungan (IHSG) pada akhir 

tahun 2016 naik menjadi 5.296 poin, meningkat 15,32% dibandingkan posisi akhir 

tahun 2015. Pencapaian IHSG pada 2016 merupakan pertumbuhan pasar saham 

tertinggi kelima di antara bursa-bursa utama dunia serta tertinggi kedua di kawasan 

Asia Pasifik. Laju IHSG itu beriringan dengan peningkatan return saham. 

berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), sebanyak 50 emiten dari 540 

perusahaan meningkat lebih dari 90% selama 30 Desember 2015 sampai dengan 30 

Desember 2016. Potensi keuntungan terbesar dari kenaikan harga saham jika 

investor mengakumulasi saham sejak akhir tahun 2015 hingga 30 Desember 2016 
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dan pertumbuhan ini sangat dipengaruhi oleh kenaikan investor dari perusahaan 

manufaktur.  

Adanya fenomena ini memberikan tujuan pada penelitian ini untuk 

melakukan riset terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Maka pada penelitian ini diputuskan untuk melakukan penelitian 

apakah ukuran perusahaan, earning per share, dan leverage dapat mempengaruhi 

return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dan periode yang dipilih ada pada tahun 2014 sampai dengan 2016, 

dengan menggunakan teknik purposive sampling yang memiliki kriteria perusahaan 

manufaktur yang terdaftar pada BEI, laporan perusahaan yang lengkap secara 3 

tahun berturut-turut, perusahaan yang aktif dalam pasar saham pada periodenya, 

perusahaan yang tidak melakukan stock split, dan perusahaan yang  memiliki 

catatan ekuitas positif. Teori sinyal digunakan pada penelitian ini dan menggunakan 

teknik regresi linier berganda. 

Adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti 

pendahulu ini dapat menjadi motivasi untuk dilakukannya penelitian kembali 

mengenai return saham yang diperoleh oleh perusahaan dengan mengidentifikasi 

dari beberapa faktor seperti ukuran perusahaan, earning per share dan leverage. 

Maka penelitian ini menarik untuk dilakukan pengujian kembali dengan judul 

"PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, EARNING PER SHARE DAN 

LEVERAGE TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI".  
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Riset ini juga berkepentingan untuk mengetahui sejauh mana dari beberapa 

variabel yang digunakan akan berpengaruh terhadap return saham. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 

1) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap return 

saham? 

2) Apakah earning per share perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

return saham? 

3) Apakah leverage perusahaan berpengaruh signifikan terhadap return 

saham 

4) Apakah ukuran perusahaan, earning per share dan leverage secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Ditinjau dari rumusan masalah yang ada, penelitian ini mempunyai tujuan 

penelitian sebagai berikut.  

1) Menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap return saham. 

2) Menguji pengaruh earning per share terhadap return saham. 

3) Menguji pengaruh leverage terhadap return saham 

4) Menguji pengaruh ukuran perusahaan, earning per share dan leverage 

secara simultan terhadap return saham. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 

1) Bagi Peneliti 

a. Merupakan sarana belajar untuk menganalisis kondisi yang 

sebenarnya, dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pemahaman 

dari teori-teori yang diperoleh saat perkuliahan yang berkaitan dengan 

beberapa faktor yang mempengaruhi return saham perusahaan. 

b. Dapat menambah juga memperdalam pengetahuan mengenai bidang 

keuangan, terutama yang berhubungan mengenai beberapa faktor 

yang mempengaruhi return saham.  

2) Bagi Perusahaan  

a. Memiliki pandangan jelas tentang pengaruh ukuran perusahaan, 

earning per share, debt to equity ratio terhadap return saham. 

3) Dapat memberi saran atau masukan tentang kebijakan yang akan diambil 

oleh investor sebagai bahan acuan untuk membuat keputusan investasi. 

4) Bagi Peneliti Selanjutnya  

a. Memperbanyak referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang 

berkaitan dengan penelitian  mengenai faktor yang mempengaruhi 

return saham. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini diuraikan dalam lima bab, yang mana tiga bab tersebut 

mempunyai keterkaitan satu sama lain. Lima bab tersebut antara lain: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada pendahuluan ini berisikan mengenai bahasan garis besar yang 

terperinci tentang latar belakang yang mendasari pemikiran dari penelitian, 

setelah itu menjelaskan mengenai masalah apa saja yang dirumuskan, tujuan 

penelitian, dan apa saja manfaat yang ingin di capai. setelah itu juga 

menjelaskan mengenai sistematika penelitian yang digunakan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Pada tinjauan pustaka menjelaskan tentang beberapa penelitian terdahulu 

sejenis yang sudah dilakukan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti 

secara teori-teori, kerangka pemikiran dan juga hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Pada metode penelitian menguraikan tentang beberapa hal antara lain 

seperti : rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, 

definisi operasional, dan pengukuran variabel, populasi sampel dan teknik 

pengambilan sampel, data dan pengumpulan data, serta teknik analisis 

data. 

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Padagambaran subyek penelitian dan analisis data berisi tentang 

gambaran umum mengenai subyek penelitian di mana menjelaskan garis 

besar tentang populasi dari penelitian. Di samping itu pada bab ini juga 
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menjelaskan mengenai analisis data seperti analisis deskriptif, uji asumsi 

klasik, uji hipotesis dan pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab penutup berisi tentang kesimpulan penelitian yang berisikan 

jawaban atas rumusan masalah, keterbatasan penelitian dan saran yang 

merupakan implikasi penelitian baik bagi pihak yang terkait maupun bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan utamanya untuk peneliti selanjutnya. 


