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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pasar modal (Capital Market) merupakan tempat bertemunya antara pihak yang 

kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana dengan memperjualbelikan 

instrument jangka panjang baik saham, obligasi, maupun instrument-instrument 

derivatif.Menurut Kasmir (2012:184) pasar modal secara umum merupakan tempat 

untuk bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka 

memperoleh modal. Perusahaan yang sudah melakukan IPO (Initial Public Offering) 

atau go public pasti akan menerbitkan saham yang bisa dibeli oleh para investor. 

Setiap investor menginginkan harga saham terus tinggi dan tidak turun agar bisa 

mendapatkan keuntungan yang besar, tetapi harga saham sangat fluktuatif. 

Menurut Tandelilin (2010 : 18) saham merupakan surat bukti kepemilikan aset aset 

perusahaan yang menerbitkan saham. Banyak investor yang memilih saham sebagai 

bentuk investasi  karena saham dapat memberikan keuntungan atau return yang lebih 

menarik. Menurut fahmi (2014 : 278) return sahamadalah tingkat keuntungan yang 

diperoleh oleh investor dari hasil kebijakan dalam melakukan  investasi. Pada 

dasarnya tujuan investor untuk menanamkan modal ke suatu perusahaan adalah untuk 

mendapatkan return yang lebih tinggi. Return saham dapat berupa dividen dan 

capital gain. Return saham merupakan ukuran dari nilaiperusahaan di mata para 

investor. Apabila nilai perusahaan di mata investor baik maka investor akan tertarik 
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untuk menanamkan modalnya dengaan membeli saham, sehingga harga saham pada 

perusahaan itu akan meningkat dan semakin tingginya harga saham maka semakin 

tinggi pula tingkat keuntungan atau return yang akan diperoleh investor. Begitupun 

sebaliknya, apabila nilai perusahaan dimata investor buruk maka investor tidak akan 

tertarik untuk membeli saham tersebut, harga saham turun dan return yang diperoleh 

investor juga akan turun. Investor dapat menggunakan laporan keuangan untuk 

mengetahui informasi tentang kondisi perusahaan dimasa yang akan datang. 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi return saham yaitu Likuiditas, 

Profitabilitas, dan Kebijakan dividen. Menurut Brigham dan Houston (2010 : 134) 

likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan keterkaitan antara kas dan aset lancar 

perusahaan lainnya dengan kewajiban lancar. Likuiditas merupakan kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo dengan 

aktiva perusahaan. Semakin tinggi likuiditas perusahaan semakin baik pula 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan 

begitu investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya dengan membeli saham ke 

perusahaan itu, sehingga harga saham akan meningkat dan return saham juga akan 

mengalami peningkatan. Likuiditas yang tinggi juga dapat menurunkan prospek 

perusahaan. Semakin banyak dana kas yang ada di perusahaan menunjukkan 

likuiditas tinggi, apabila dana yang tertanam di kas tinggi maka perusahaan akan 

kehilangan kesempatan menggunakan dana tersebut untuk melakukan investasi 

sehingga dapat menurunkan profitabilitas. Di mata investor profitabilitas perusahaan 

yang menurun menunjukkan bahwa kondisi perusahaaan buruk, buruknya kondisi 
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perusahaan akan menurunkan minat investor untuk membeli saham yang 

mengakibatkan harga saham turun dan return juga akan rendah.  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi (2016) menunjukkan 

hasil bahwa likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap return saham 

sedangkan penelitian yang dilakukan Raningsih dan Putra (2015) menunjukkan hasil 

bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap return saham. Dari perbedaan hasil 

diatas maka perlu dilakukan perhitungan kembali. 

Menurut Sartono (2014 : 124) Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba yang berkaitan dengan penjualan, total aktiva, atau modal 

sendiri. Semakin tinggiprofitabilitas perusahaan menunjukkan bahwa semakin tinggi 

laba yang dihasilkan perusahaan. Tingginya laba yang dihasilkan perusahaan investor 

akan menilai bahwa kondisi perusahaan juga baik. Kondisi perusahaan yang membaik 

dapat menarik investor untuk melakukan investasi dengan membeli saham. Minat 

investor untuk membeli saham akan meningkatkan harga saham dan dapat berdampak 

pada return saham yang diperoleh investor akan tinggi. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang memiliki perbedaan hasil maka perlu 

dilakukan perhitungan kembali. Penelitian yang dilakukan oleh Nandani dan Sudjarni 

(2017) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan 

terhadap return saham sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan 

Harris (2019) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

return saham.  
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Menurut Suad Husnan dan Enny (2012 : 297) Kebijakan dividen merupakan 

keputusan tentang jumlah keuntungan yang akan dibagikan sebagai dividen tunai atau 

ditahan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk investasi kembali. Menurut 

Brigham dan Houston (2010) Kebijakan dividen sangat penting bagi perusahaan 

karena berhubungan secara langsung dengan aktivitas pendanaan perusahaan. Jumlah 

dividen yang akan dibagikan kepada investor tinggi maka laba ditahan rendah dengan 

begitu, aktivitas pendanaan untuk investasi perusahaan juga akan rendah. Investasi 

rendah akan berdampak pada prospek perusahaan yang buruk di masa yang akan 

datang sehingga dapat menurunkan minat investor untuk membeli saham dan dapat 

mengakibatkan harga saham menurunyang mengakibatkan return yang diperoleh 

investor juga akan rendah. 

Bagi investor, dividen yang dibagikan merupakan pendapatan yang sudah pasti, 

karena pendapatan yang sudah pasti maka investor menilai bahwa perusahaan yang 

membagi dividen mempunyai keuangan yang baik. Perusahaan yang membagikan 

dividen tinggi akan dinilai investor yang menyukai keuntungan saat ini sebagai sinyal 

positif atas prospek perusahaan yang baik dimasa yang akan datang, sehingga dapat 

menarik investor untuk membeli saham yang mengakibatkan harga saham naik dan 

return yang diperoleh investor juga tinggi. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Olivia, Masyhad, dan Siti 

Rosyafah (2017) menunjukkan bahwa Kebijakan Dividen berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap return saham, sedangkanpenelitian yang dilakukan oleh Pratiwi 

(2015) menujukkan bahwa Kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap return 
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saham. Dari hasil penelitian terdahulu yang memiliki perbedaan hasil maka perlu 

diteliti kembali. 

Dalam penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang termasuk dalam 

indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Penelitian ini memilih 

perusahaan indeks LQ45 karena salah satu karakteristik saham yang dipilih investor 

adalah saham-saham dari 45 perusahaan yang memiliki nilai likuiditas dengan 

kapitalisasi pasar tinggi atau saham unggulan di BEI. Selain itu, penelitian-penelitian 

terdahulu lebih terfokus pada perusahaan di masing-masing industri. Dengan sampel 

ini maka akan dapat diketahui bagaimana return saham pada saham unggulan di BEI. 

Dari perbedaan hasil penelitian terdahulu dan pentingnya return saham, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH 

LIKUIDITAS, PROFITABILITAS DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP 

RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERMASUK DALAM INDEKS 

LQ45”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya maka 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah Likuiditas, Profitabilitas dan Kebijakan Dividen secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap return saham ? 

2. Apakah Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap return saham ? 

3. Apakah Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap return saham ? 
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4. Apakah Kebijakan Dividen berpengaruh signifikan terhadap return saham? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah pada sub bab sebelumnya maka tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk menguji signifikansi pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, dan Kebijakan 

Dividen secara simultan terhadap return saham 

2. Untuk menguji signifikansi pengaruh Likuiditassecara parsial terhadap return 

saham 

3. Untuk menguji signifikansi pengaruh Profitabilitas secara parsial terhadap return 

saham 

4. Untuk menguji signifikansi pengaruh Kebijakan Dividen secara parsial terhadap 

return saham 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan maanfat yang baik secara 

empiris, teoritis, maupun kebijakan diantaranya : 

1. Bagi Peneliti 

a) Sebagai sarana untuk belajar sehingga dapat meningkatkan pemahaman 

tentang teori-teori yang berhubungan dengan faktor-faktor yang dipengaruhi 

return saham 

b) Dapat mengetahui dan menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi return saham 
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2. Bagi Perusahaan 

a) Memiliki prediksi tentang pengaruh likuiditas, profitabilitas dan kebijakan 

kebijakan dividen terhadap return saham 

b) Dapat dijadikan pedoman mengenahi kebijakan yang akan diterapkan 

perusahaan dalam perencanaan keuangan untuk masa yang akan datang 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a) Hasil dari penelitian digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya 

terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi return saham 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, lima bab tersebut saling berhubungan 

satu dengan yang lainnya. Kelima bab tersebut diantaranya ; 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan penjelasan tentang latar belakang dari penelitian 

yang akan dilakukan, masalah-masalah yang dapat dirumuskan, 

tujuan dari penilitan, manfaat yang akan diperoleh, dan sistematika 

penulisan dari penelitian tersebut 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini dijelaskan tentang penelitian terdahulu yang pernah 

dilakukan dan penelitian tersebut secara teori berkaitan dengan 

penelitian yang sedamng diteliti, kerangka penelitian dan hipotesis 

penelitian 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini terdiri dari rancangan penelitian yang digunakan 

batasan penelitian, identifikasi variabel, serta populasi, sampel, dan 

teknik pengambilan sampel 

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISA DATA 

Pada bab ini dijelaskan tentang gambaran subyek penelitian serta 

analisis data yang terdiri dari analisis deskriptif, pengujian hipotesis 

dan pembabahasan hasil penelitian yang telah dilakukan 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan 

 


