
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kementrian perindustrian menargetkan pertumbuhan industri manufaktur 

tahun 2015 sebesar 6,1%. Target ini lebih tinggi dari pertumbuhan industri tahun 

lalu 5,7%. Pencapaian target tersebut diharapkan berasal dari investasi di sektor 

Food & Beverages, tembakau, industri barang kayu dan hasil hutan lainnya, serta 

industri alat angkut, mesin dan peralatan, dan industri padat karya seperti 

elektronika dan tekstil (http://www.kemenperin.go.id). 

Salah satu faktor pendukung untuk pencapaian target suatu industri adalah 

tersedianya dana. Sumber dana yang diperoleh industri adalah dengan menjual 

saham kepada publik di pasar modal (BEI). Perusahaan manufaktur sektor industri 

Food & Beverages yang terdaftar di BEI tahun 2015 ada 15 perusahaan. Untuk 

menarik para investor maka perusahaan harus mampu meningkatkan nilai 

perusahaan, hal itu dikarenakan investor akan memperhatikan aspek fundamental 

dan aspek teknikal untuk ekspetasi imbal hasil yang akan diperolehnya. 

Analisis fundamental merupakan cara untuk melakukan penilaian saham 

dengan mempelajari atau mengamati berbagai indikator yang terkait dengan 

kondisi makro ekonomi dan kondisi industri suatu perusahaan hingga berbagai 

indikator keuangan dan manajemen perusahaan (Tjiptono Darmaji, 2011:149). 

Laporan keuangan merupakan sebuah informasi yang digunakan para 

investor karena laporan keuangan perusahaan diharapkan dapat memberikan

http://www.kemenperin.go.id/
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informasi guna mengambil keputusan yang terkait dengan investasi dana mereka. 

Informasi laporan keuangan akan dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis 

rasio. Berdasar penelitian terdahulu, rasio-rasio keuangan dapat digunakan untuk 

menjelaskan kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan serta mempunyai 

kekuatan untuk memprediksi harga atau Return saham di pasar modal (BEI). 

Analisis rasio dikelompokkan ke dalam lima macam, yaitu : rasio likuiditas, rasio 

aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar (Mamduh M. 

Hanafi 2009:74). Kelima rasio ini melihat prospek dan risiko perusahaan pada 

masa yang akan datang.  

Rasio solvabilitas yang sering dikaitkan dengan Return saham yaitu Debt 

to equity ratio (DER). Debt to euity ratio (DER) digunakan untuk mengukur 

kemampuan modal sendiri perusahaan untuk dijadikan jaminan semua hutang 

perusahaan. DER yang tinggi menunjukkan hutang semakin besar dibandingkan 

dengan ekuitasnya, sehingga beban bunga dan ketergantungan modal perusahaan 

terhadap pihak luar juga semakin besar. 

Risca Yuliana Thrisye dan Nicodemus Simu (2013) menyatakan bahwa 

Debt to equity ratio (DER) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return 

saham. Semakin tinggi DER menunjukkan semakin besar ketergantungan 

perusahaan terhadap pihak luar sehingga risiko perusahaan semakin besar dalam 

memenuhi kewajiban hutangnya, yaitu membayar pokok hutang ditambah dengan 

bunganya. Hal ini membawa dampak pada menurunnya harga saham, Return 

saham akan menurun sehingga investor tidak responsif terhadap informasi ini 
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dalam pengambilan keputusan investasi pada saham yang mungkin dikarenakan 

adanya krisis keuangan global. 

Dwi Martani, Mulyono, Rahfiani Khairurizka (2009) menyatakan bahwa 

Debt to equity ratio (DER) berpengaruh positif dan tidak signifikan. Debt to 

equity ratio (DER) merupakan struktur modal perusahaan. Tingkat DER yang 

tinggi menunjukkan bahwa pembiyaan perusahaan menggunakan hutang yang 

agresif. Dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung pertumbuhan jangka 

panjang bagi perusahaan sehingga dapat memperoleh keuntungan. Ini 

menunjukkan bahwa tingkat hutang perusahaan belum mencapai tingkat financial 

distress. 

Mamduh M. Hanafi (2009:157) mengemukakan bahwa Return on assets 

(ROA) merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan laba atau keuntungan dengan 

menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki setelah disesuaikan dengan 

biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Perusahaan yang dapat menghasilkan 

ROA yang tinggi disertai dengan peningkatan ROA dari periode ke periode 

menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik. Hal ini meningkatkan daya tarik 

investor terhadap saham perusahaan, sehingga harga saham perusahaan akan 

meningkat dan diikuti oleh peningkatan Return saham. 

IG. K. A. Ulupui (2009) menyatakan bahwa Return on asset (ROA) 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Return saham satu periode ke 

depan. Hasil yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi earnings power 
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semakin efisien perputaran aset dan atau semakin tinggi profit margin yang 

diperoleh oleh perusahaan. Hal ini berdampak pada peningkatan nilai perusahaan 

yang dalam hal ini Return saham satu tahun ke depan. 

Brigham & Houston (2010:150) mengemukakan bahwa rasio pasar 

(market value ratio) akan menghubungkan harga saham perusahaan pada laba, 

arus kas, dan nilai buku per sahamnya. Rasio ini dapat memberikan indikasi 

kepada manajemen mengenai apa yang dipikirkan oleh para investor tentang 

kinerja masa lalu dan prospek perusahaan di masa mendatang.  

Price earning ratio (PER) merupakan rasio pasar yang dapat digunakan 

oleh investor untuk menilai kewajaran suatu harga saham. Rasio ini dilihat oleh 

investor sebagai ukuran kemampuan menghasilkan laba masa depan (future 

earning) dari suatu perusahaan Investor dapat mempertimbangkan rasio tersebut 

guna memilah-milah saham mana yang nantinya dapat memberikan keuntungan 

yang besar di masa yang akan datang. Jika rasio PER tinggi maka perusahaan 

memiliki prospek pertumbuhan yang kuat, sebaliknya jika rasio PER lebih rendah 

maka perusahaan lebih berisiko atau memiliki prospek pertumbuhan yang lebih 

buruk. 

Bagi pihak perusahaan, dampak PER mencerminkan indikator yang baik 

untuk menentukan return saham di masa yang akan datang, dimana jika semakin 

tinggi PER maka semakin tinggi pula harga perlembar saham suatu perusahaan, 

sehingga saham perusahaan tersebut termasuk saham yang blue chip dalam pasar 

modal. Sedangkan bagi para investor, justru sebaliknya mereka lebih menyukai 
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PER saham yang rendah dengan harapan apabila mereka membeli saham yang 

murah akan mendatangkan return saham yang tinggi jika kemudian harganya 

kembali naik (Guler dan Yimaz : 2008). 

Mariana Mathilda (2012) menyatakan bahwa PER memiliki pengaruh 

negatif terhadap return saham. Apabila terjadi peningkatan pada nilai PER 

perusahaan maka return saham akan mengalami penurunan. Peningkatan nilai  

PER dapat diakibatkan oleh kenaikan harga saham atau penurunan nilai laba per 

saham. Hal ini menunjukkan bahwa investor cederung berinvestasi pada 

perusahaan yang memiliki nilai PER rendah. Nilai PER yang rendah dapat 

menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat laba per saham yang tinggi jika 

dibandingkan dengan harga saham tersebut. 

Mendasarkan hal tersebut di atas, maka menarik untuk dilakukan 

penelitian lanjutan baik yang bersifat pengulangan atau replikasi maupun 

pengembangan mengenai pengaruh debt to equity ratio (DER), Return on assets 

(ROA), dan price earning ratio (PER) terhadap Return saham pada industri Food 

& Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Krisis moneter yang terjadi pertengahan Juli 1997 telah membawa 

perubahan besar pada berbagai kegiatan ekonomi, baik konsumsi, produksi 

maupun investasi. Inflasi adalah salah satu faktor ekonomi makro yang secara 

langsung mempengaruhi kinerja (menurunkan laba) perusahaan di sektor Food & 

Beverages karena meningkatkan biaya produksi serta menurunkan daya beli 

masyarakat. Dengan adanya perubahan ini menyebabkan para investor mulai 
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memberikan perhatian lebih kepada faktor kinerja keuangan perusahaan dan 

faktor ekonomi makro untuk mengambil keputusan investasi yang mempengaruhi 

harga saham. 

Ellen Rusliati dan Syariah Nurul Fathoni (2011) mengatakan bahwa inflasi 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return saham. Hal ini disebabkan 

karena terjadi kenaikan harga barang secara umum. Kondisi inflasi mempengaruhi 

biaya produksi dan harga jual barang akan menjadi semakin tinggi. Harga jual 

yang tinggi akan menyebabkan menurunnya daya beli yang akan mempengaruhi 

keuntungan perusahaan dan akhirnya berpengaruh terhadap harga saham yang 

mengalami penurunan. 

Demikian pentingnya peranan pasar modal, maka diperlukan pengkajian 

melalui penelitian. Pembahasan akan memfokuskan pada masalah yang 

berhubungan dengan perubahan Return saham, faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, faktor dominan yang mempengaruhi harga saham industri 

Food & Beverages di pasar modal Indonesia selama periode 2010-2014. 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi pertanyaan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kinerja keuangan yang di ukur dengan DER dan ROA mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap Return saham? 

2. Apakah kinerja pasar yang di ukur dengan PER mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap Return saham? 
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3. Apakah kondisi ekonomi yang di ukur dengan inflasi mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap Return saham? 

4. Apakah kinerja keuangan, kinerja pasar dan kondisi ekonomi secara 

simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Return saham? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Menganalisis pengaruh kinerja keuangan yang di ukur dengan DER dan 

ROA terhadap Return saham. 

2. Menganalisis pengaruh kinerja pasar yang di ukur dengan PER terhadap 

Return saham. 

3. Menganalisis pengaruh kondisi ekonomi yang di ukur dengan inflasi 

terhadap Return saham. 

4. Menganalisis pengaruh DER, ROA, PER, Inflasi terhadap Return saham. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi investor, Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

bagi para investor atas informasi keuangan dalam melakukan pengambilan 

keputusan untuk berinvestasi di pasar modal, sehingga dapat memperkecil 

risiko yang mungkin dapat terjadi sebagai akibat dalam pembelian saham 

di pasar modal.. 

2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai untuk 

mengetahui kinerja perusahaan dalam memaksimumkan nilai perusahaan 

melalui harga saham. 
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1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Agar hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini dapat diketahui dan 

dimengerti lebih jelas, maka proposal ini ditulis dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, 

kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini secara garis besar diuraikan mengenai metode yang 

digunakan untuk penelitian ini yang meliputi rancangan penelitian, 

batasan penelitian, idenntifikasi variabel, definisi operasional dan 

pengkuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan 

sampel data dan metode pengumpulan data serta teknik analisa data 

yang digunakan. 

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 Bab ini secara garis besar menjelaskan tentang gambaran subyek 

penelitian, analisis data yang digunakan serta pembahasan dari 

analisis data yang telah dilakukan. 
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BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan, keterbatassan dari penelitian, serta saran-saran yang 

diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 


