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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar belakang penelitian 

Pasar modal merupakan komponen penting dalam perekonomian 

dunia saat ini, karena menfasilitasi sarana prasarana kegiatan jual beli 

instrumen keuangan dan kegiatan investasi. Agar investasi yang dilakukan 

tidak dikatakan sebagai spekulasi maka perlu melakukan penelitian dan 

pengamatan cermat terhadap hal yang berkaitan dengan investasi. Sebagian 

investor menempatkan investasi dalam bentuk tabungan atau deposito dengan 

asumsi  bahwa investasi mereka tidak mengandung risiko, namun ada juga 

investor yang tidak puas terhadap hasil investasinya dari bank dan mereka 

mulai mencari alternatif lain yang lebih menguntungkan yaitu berinvestasi di 

pasar modal. Investor yang akan berinvestasi di pasar modal harus melakukan 

analisis kinerja perusahaan. Hal ini berkaitan dengan harapan investor untuk 

memperoleh keuntungan berupa besarnya return yang didapat. Laporan 

keuangan digunakan dalam mengukur kinerja perusahaan, supaya lebih 

optimal investor harus mampu menganalisis lebih lanjut menggunakan rasio 

keuangan. 

Rasio keuangan yang sering digunakan untuk mengestimasi return 

saham  diantaranya rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, rasio 
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aktivitas, dan rasio pasar. Penelitian ini menggunakan rasio likuiditas 

(current ratio), rasio leverage (debt to total asset), rasio profitabilitas (return 

on asset), dan rasio aktivitas (total asset turnover) untuk mengestimasi return 

saham. 

Current ratio  (CR) merupakan perbandingan antara jumlah aktiva 

lancar dan hutang lancar (Munawir, 2014). Ratio ini digunakan untuk 

mengukur keadaan likuiditas suatu perusahaan. CR yang rendah menunjukan 

terjadinya masalah likuiditas perusahaan dan dapat diartikan sebagai indikator 

ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Investor akan tertarik dengan perusahaan yang mempunyai likuiditas yang 

tinggi karena perusahaan dianggap mampu membayar kewajiban jangka 

pendek. Penelitian yang telah dilakukan untuk menguji pengaruh current ratio 

terhadap return saham diantaranya oleh Ulupui (2007) ,Anik & Indriana 

(2010) , Malintan (2013) , Chotimah (2013) , Asmi (2014). Penelitian yang 

dilakukan Ulupui (2007) menyatakan hasil bahwa current ratio berpengaruh 

terhadap return saham. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Malintan 

(2011) menyatakan bahwa current ratio tidak berpengaruh terhadap return 

saham. 

Debt to Total Asset Ratio (DAR) merupakan rasio yang mengukur 

seberapa besar pendanaan perusahaan yang disediakan oleh kreditor dengan 

menggunakan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk membayar 

hutang jangka panjang (Weston, 1992). Semakin besar aktiva yang dibiayai 
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oleh hutang maka semakin besar pula biaya bunga yang harus dibayar 

oleh perusahaan. Hal ini akan berdampak pada keuntungan perusahaan karena 

sebagian digunakan untuk membayar bunga. Penelitian yang telah dilakukan 

untuk menguji pengaruh Debt to total asset ratio terhadap  return  saham 

diantaranya Ngaisah (2008), Simanungkalit (2009).  Widayanti & Haryanto 

(2013), Widyawati (2013), Harwinda (2015). Penelitian Ngaisah (2008) 

menyatakan Debt to total asset ratio tidak berpengaruh secara positif 

signifikan terhadap return saham. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Widyawati (2013) menyatakan hasil Debt to total asset ratio 

berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Return on asset merupakan kemampuan perusahaan menciptakan 

keuntungan dengan mengoptimalkan penggunaan semua aset yang dimiliki 

perusahaan (Nugroho & Daljono, 2013). Semakin tinggi rasio ini maka 

semakin baik produktivitas dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini 

akan menjadi daya tarik perusahaan sehingga investor semakin berminat 

dalam menanamkan dananya dengan harapan memperoleh return yang 

semakin besar. Penelitian yang telah dilakukan untuk menguji pengaruh 

Return on asset (ROA) terhadap return saham diantaranya Ulupui (2007), 

Malintan (2011),  Savitri (2012),  Chotimah (2013), Asmi (2014). Penelitian 

Malintan (2011) menyatakan hasil Return on asset (ROA) berpengaruh positif 

terhadap return saham. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Savitri 
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(2012) yang menyatakan Return on asset tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap return saham. 

Total asset turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

seberapa efisiensinya seluruh aktiva perusahaan digunakan untuk menunjang 

kegiatan penjualan (Nugroho & Daljono 2013). Perusahaan dengan tingkat 

penjualan yang besar diharapkan juga mendapat keuntungan yang besar. Nilai 

Total asset turnover yang semakin besar menunjukan nilai penjualannya juga 

semakin besar dan harapan memperoleh laba juga semakin besar. Penelitian 

yang telah dilakukan untuk menguji pengaruh total asset turnover terhadap 

return saham diantaranya, Ulupui (2007), Chotimah (2013), Nuryana (2013),  

Nugroho & Daljono (2013), Asmi (2014). Penelitian Asmi (2014) 

menyatakan hasil Total Asset Turnover berpengaruh terhadap return saham. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho& Daljono (2013) 

menyatakan hasil bahwa Total asset Turnover tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap return saham. 

Silviyani et al (2014) menyatakan Frekuensi perdagangan merupakan 

berapa kali transaksi jual beli terjadi pada saham yang bersangkutan dalam 

waktu tertentu. Frekuensi perdagangan yang besar dapat diketahui dengan 

adanya transaksi saham yang sangat aktif, hal ini karena banyaknya minat 

investor pada saham tersebut. Frekuensi perdagangan saham menunjukan 

saham tersebut diminati investor atau tidak. Penelitian yang telah dilakukan 
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untuk menguji pengaruh frekuensi perdagangan terhadap return saham 

diantaranya, Helmi (2004) , Maknun (2010), Silviyani et al ( 2014), Fitriyana 

(2014), dan Dai et al (2015). Penelitian yang dilakukan Maknun (2010) 

menyatakan frekuensi perdagangan berpengaruh negatif terhadap return 

saham, berbeda dengan Penelitian Dai et al (2015)  menyatakan bahwa 

frekuensi perdagangan berpengaruh signifikan terhadap return saham dengan. 

Salah satu jenis industri yang ada di BEI adalah industri  sektor barang 

konsumsi. Sektor barang konsumsi merupakan industri yang memproduksi 

berbagai jenis kebutuhan konsumsi masyarakat. Sektor barang konsumsi 

terdiri dari beberapa subsektor yaitu, subsektor makanan dan minuman, rokok, 

farmasi, kosmetik, keperluan rumah tangga, dan peralatan rumah tangga. 

Perusahaan sektor konsumsi dipilih karena sektor perusahaan konsumsi 

menyediakan barang atau produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-

hari (memiliki pangsa pasar yang luas) sehingga keberlangsungan 

perusahaannya terjamin (going concern).  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi 

return  saham sehingga investor mendapat return yang diinginkan dari hasil 

investasinya. Peneliti juga ingin memberikan bukti empiris mengenai adanya 

pengaruh dari rasio – rasio keuangan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan 

terhadap return saham perusahaan tersebut. Apabila rasio keuangan yang 

dimiliki oleh perusahaan baik maka akan berpengaruh terhadap harga saham 
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perusahaan tersebut yang nantinya akan berdampak pada tingkat 

pengembalian saham tersebut. Investor harus jeli dalam melakukan investasi 

sehingga bisa mendapatkan tingkat return yang diinginkan. Penggunanaan 

berbasis aset dalam penelitian ini digunakan karena aset sangat penting 

sebagai modal perusahaan dalam menjalankan operasionalnya, jadi seberapa 

besar aset perusahaan itu menentukan seberapa banyak perusahaan memiliki 

modal untuk mendukung kegiatan produksinya.  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka peneliti 

ingin melakukan pengujian tentang “Pengaruh Likuiditas,  Leverage, 

Profitabilitas, Aktivitas, dan Frekuensi Perdagangan terhadap Return 

Saham pada Sektor Barang Konsumsi Periode  2010-2014” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena dan research gap yang telah dijelaskan maka 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah current ratio berpengaruh positif terhadap return saham 

perusahaan sektor barang konsumsi? 

2. Apakah Debt to Total Asset Ratio berpengaruh negatif terhadap 

return saham perusahaan sektor barang konsumsi? 

3. Apakah Return on Asset berpengaruh positif terhadap return 

saham perusahaan sektor barang konsumsi? 
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4. Apakah Total Asset Turnover berpengaruh positif terhadap return 

saham sektor barang konsumsi? 

5. Apakah frekuensi perdagangan berpengaruh positif terhadap return 

saham sektor barang konsumsi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh current ratio 

terhadap return saham sektor barang konsumsi. 

2. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh Debt to total 

asset ratio  terhadap return saham sektor barang konsumsi. 

3. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh Return on 

Asset  terhadap return saham sektor barang konsumsi. 

4. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh Total Asset 

Turnover  terhadap return saham sektor barang konsumsi. 

5. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh frekuensi 

perdagangan  terhadap return saham sektor barang konsumsi. 

1.4 Manfaat Penelitian  

  Dalam penelitian ini, manfaat yang di harapkan sebagai berikut :  
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1. Diharapkan bagi investor dapat memberikan informasi tentang 

menilai kinerja perusahaan sebelum melakukan investasi pada 

suatu perusahaan. 

2. Diharapkan dapat di gunakan sebagai referensi penelitian 

selanjutnya. 

1.5 Kerangka Berpikir 

 

 (+) 

 (-) 

         (+) 

    (+) 

   (+) 

  (+) 

                                                        

Perusahaan yang mempunyai likuiditas tinggi diasumsikan dapat 

membayar kewajiban jangka pendek, dengan demikian investor akan tertarik 

menginvestasikan dana sehingga harga saham menjadi naik diikuti dengan 

naiknya tingkat pengembalian. Perusahaan yang menekan kewajiban jangka 

Current Ratio 

Return Saham 

Debt to Total Asset Ratio 

Return on Asset 

Total Asset Turnover 

Frekuensi Perdagangan 
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panjang dengan aktiva yang dibiayai oleh hutang akan berisiko 

mempunyai beban bunga yang tinggi. 

Semakin rendah rasio hutang menggambarkan semakin bagus kondisi 

perusahaan. Perusahaan dengan hutang yang tinggi dalam membiayai aset 

yang digunakan akan mengurangi minat investor dalam menanamkan 

modalnya. Hal ini dikarenakan sebagian keuntungan perusahaan digunakan 

untuk membayar biaya bunga hutang, akibatnya keuntungan akan berkurang 

dan return yang diterima akan berkurang juga. Perusahaan yang mampu 

mengoptimalkan semua asetnya untuk memperoleh keuntungan menunjukan 

semakin baik produktivitas perusahaan dalam mencapai keuntungan bersih. 

ROA yang tinggi menunjukan semakin efektif perusahaan 

mengoptimalkan asetnya untuk menghasilkan laba. ROA yang besar akan 

menarik minat investor dalam menanamkan modalnya pada perusahaan 

tersebut. Hal ini membuat harga saham  naik diikuti dengan naiknya return 

yang dihasilkan. Aset perusahaan yang digunakan untuk menunjang kegiatan 

penjualan dapat diukur menggunakan rasio total asset turnover. 

TATO yang tinggi menunjukan semakin efisiensinya suatu aset 

perusahaan yang digunakan dalam penjualan. Tingkat penjualan yang besar 

diharapkan juga mendapatkan keuntungan yang besar. Perusahaan yang dapat 

mengoptimalkan asetnya dan meningkatkan penjualan akan menarik minat 
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investor dalam menanamkan dananya sehingga dapat meningkatkan 

return saham dari perusahaan tersebut dan dapat dilihat dari naiknya harga 

saham. 

Perusahaan dengan frekuensi perdagangan yang tinggi biasanya 

disebabkan oleh permintaan yang tinggi. Hal ini menyebabkan harga saham 

juga akan meningkat. Aktivitas frekuensi perdagangan saham menjadi salah 

satu bahan investor dalam melihat reaksi pasar terhadap sebuah informasi 

yang masuk di pasar modal. Dengan melihat frekuensi jumlah saham yang 

diperdagangkan, dapat dilihat bahwa saham tersebut diminati atau tidak oleh 

investor. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam proposal ini terdiri dari tiga bab, yaitu: 

 BAB I, berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir serta sistematika 

penulisan proposal ini. 

 BAB II, berisi tentang uraian teori yang digunakan, uraian penelitian 

sebelumnya serta hipotesis yang dikembangkan. 

 BAB III, berisi tentang uraian populasi dan sampel yang digunakan, 

teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, definisi dan 

pengukuran variabel serta metode analisis data. 

 BAB IV, berisi tentang uraian pembahasan dan hasil analisis data. 

 BAB V, berisi tentang uraian kesimpulan hasil penelitian dan saran 

untuk penelitian selanjutnya. 




