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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan pada perusahaan merupakan sebuah informasi yang 

penting dalam mengukur tingkat kinerja keuangan perusahaan untuk melakukan 

investasi.  Laporan Keuangan bagi Investor merupakan sumber berbagai informasi 

yang digunakan dalam memprediksi saham meliputi neraca, laporan laba 

rugi,laporan perubahan modal dan laporan arus kas. Dalam hal terebut investor 

membutuhkan berbagai informasi untuk dijadikan sinyal untuk menilai prospek 

perusahaan. Hal ini tidak relefan jika tidak menggunakan analisis rasio keuangan 

yang biasanya menjadi alat ukur perusahaan untuk mengetahui apakah kinerja 

keuanganyang selama periode berjalan menguntungkan bagi perusahaan atau 

malah merugikan perusahaan, Sebab investor dalam melakukan investasi yang 

pertama kali diperhintungkan adalah tingkat pengembalian (return). 

Return saham adalah suatu tingkat pengembalian saham yang 

diharapkan atas investasi yang dilakukan dalam saham atau beberapa kelompok 

saham melalui suatu portofolio. Kinerja keuangan yang baik dari sebuah 

perusahaan merupakan pertimbangan utama bagi investor. Semakin baik tingkat 

kinerja keuangan suatu perusahaan maka diharapkan harga saham meningkat dan 

akan memberikan keuntungan (return) saham bagi investor, karena return saham 

merupakan selisih antara harga saham sekarang dan harga saham sebelumnya. 

Return saham yang tinggi merupakan salah satu daya tarik bagi investor untuk 
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menanamkan dananya di pasar modal. Kinerja keuangan tersebut dapat diukur 

dengan menggunakan rasio keuangan yang telah ditetapkan perusahaan, karena 

rasio keuangan yang merupakan suatu informasi dapat menggambarkan hubungan 

antara berbagai macam akun (account) dari laporan keuangan dan juga dapat 

mencerminkan keadaan keuangan serta hasil operasional perusahaan yang akan 

berpengaruh terhadap tingkat kenaikan return saham. 

Rasio Keuangan yang berasal dari laporan keuangan ini disebut faktor 

fundamental, Rasio keuangan dikelompokan dalam 5 jenis yaitu: Rasio Likuiditas, 

Rasio Profitabilitas, Rasio kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban 

keuanganya yang harus segera dibayar. Rasio Profitabilitas bertujuan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi 

perusahaan. Rasio Solvabilitas bertujuan untuk mengukur tingkat pengelolaan 

sumber dana perusahaan. Rasio Aktivitas bertujuan untuk mengukur seberapa 

efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber dana yang ada. Rasio 

Pasar bertujuan untuk mengukur tinggi atau rendahnya harga saham dengan laba 

dan nilai buku persaham. 

Penelitian IG.K.A Ulupui (2007) mengenai pengaruh return saham 

menyatakan bahwa rasio likuiditas (Current Ratio) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap return saham, hal ini menunjukan bahwa investor akan 

memperoleh return jika perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Risca Yuliana Thrisye dan 

Nicodemus Simu (2010) menunjukan bahwa rasio likuiditas (Current Ratio)  tidak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. 
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Hasil penelitian IG.K.A Ulupui (2007) menemukan bahwa Rasio 

Profitabilitas (Return On Asset) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Return saham. karena rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal saham 

tertentu,sehingga rasio profitabilitas yang tinggi akan menghasilkan keuntungan 

yang tinggi pada tingkat penjualan dan beban tertentu. 

Hasil penelitian Yeye Susilowati dan Tri Turyanto (2011) dan Desi 

Arsita (2012) menemukan bahwa Rasio Solvabilitas (Debt to Equity Ratio) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return saham. Karena rasio ini 

mengukur tingkat pengelolaan sumber dana perusahaan. Semakin besar nilai Debt 

to Equity Ratio menandakan struktur modal lebih memanfaatkan hutang-hutang 

terhadap ekuitas sehingga semakin tinggi risiko yang ditanggung perusahaan. 

Sebaliknya penelitian Risca Yuliana Thirsye dan Nicodemus Simu (2013) 

menunjukkan Rasio Solvabilitas (Debt to Equity Ratio) berpengaruh negative dan 

signifikan terhadap Return saham. 

Setelah melihat penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh 

berbagai peneliti terdahulu masih terjadi perbedaan hasil penelitian (research gap) 

mengenai kinerja keuangan perusahaan yang berpengaruh terhadap return saham. 

Karena tidak semua kinerja keuangan mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

yang mempengaruhi return saham dari seluruh perusahaan manufaktur yang listed 

di Bursa Efek Indonesia. Berbagai pertimbangan diatas maka peneliti tertarik 

untuk meneliti penelitian kembali tentang  
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“FAKTOR-FAKTOR FUNDAMENTAL YANG MEMPENGARUHI RETURN 

SAHAM  PADA PERUSAHAAN MANUFAKUR YANG TERDAFTAR DI 

BURSA EFEK IDONESIA” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, berdasarkan Latar belakang tersebut maka 

dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini ada tiga : 

1. Apakah Current Ratio (CR),Return On Asset(ROA),Debt to Equity 

Ratio(DER),secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Return 

sahamperusahaan manufakktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah Current Ratio (CR), Return On Asset(ROA),Debt to Equity 

Ratio(DER),secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Return saham 

terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai 

tujuan yaitu : 

1. Untuk menganalisis pengaruh Current Ratio(CR),Return On 

Asset(ROA), Debt to Equity Ratio(DER),secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap Return perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Current Ratio(CR),Return On 

Asset(ROA),Debt to Equity Rati(DER),secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap Return saham perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaatbagi seluruh 

pihak,diantaranya: 

1. Bagi Emiten 

Memberikan informasi dan diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan 

nantinya dalam mengambil kebijakan manajemen khususnya yang 

berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan. 

2. Bagi Investor 

Dapat menjadi bahan danpertimbangan dalam mengambil keputusan 

investasi di bursa saham dengan memperhatikan faktor-faktor fundamental 

yang dapat mempengaruhi return saham. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk 

menyempurnakan penelitian selanjutnya yang sejenis. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penyusunan penelitian ini dibagi menjaditigabab. Adapun  sistematika 

penulisanskripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam hal ini diuraikan latar belakang masalah penelitian berupa 

alasan mengenai topik permasalahan, perumusan masalah, tujuan dalam 

penelitian, manfaat penelitian serta sistematika dalam penulisan skripsi. 
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BAB II: TINJUAN PUSTAKA 

Dalam hal ini dijelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, 

kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian  

BAB III : METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini berisi tentang kerangka untuk dijadikan pedoman 

penyelesaian masalah penelitian terdiri dari tahap – tahap yang dilakukan dalam 

peroses pemecahan masalah. Pada bab ini diuraikan tentang prosedur tahap 

penelitian ini diawali dengan rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi 

variabel, definisi operasi dan pengukuran variabel, populasi, sampel, dan teknik 

pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, teknik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISI DATA 

Pada bab ini diuraikan tentang  gambaran subyek penelitian, analisis 

deskriptif  dari masing-masing  rasio yang digunakan, pengujian hipotesis serta 

pembahasan dari hasil analisis tersebut. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini diuraikan kesimpulan akhir, keterbatasan penelitian dan 

beberapa saran dari analisis yang digunakan. 

 

 

 

 


