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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era bisnis modern ini persaingan bisnis antar perusahaan menjadi 

semakin kompetitif. Oleh karena itu perusahaan harus berusaha terus-menerus 

berupaya untuk meningkatkan kinerjanya demi mampu memanfaatkan peluang 

bisnis dengan baik. Dalam meningkatkan kinerjanya perusahaan harus 

memperhatikan sumber pendanaannya. Salah satu sumber pendanaan perusahaan 

yaitu dari pasar modal. 

Secara umum pasar modal adalah tempat atau sarana bertemunya antara 

permintaan dan penawaran atas instrument keuangan jangka panjang, umumnya 

lebih dari 1 (satu) tahun (Samsul, 2000:43). Pasar modal menjadi sarana 

pendanaan bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat atau 

investor. Selain itu pasar modal juga menjadi sarana bagi  masyarakat atau 

investor untuk dapat menanamkan modalnya pada emiten tertentu. Pasar modal 

juga mempunyai kontribusi yang penting bagi pemerintah, bahwasanya pasar 

modal menjadi sarana penghubung antara masyarakat (investor) dengan 

perusahaan (Emiten) di berbagai sektor dalam menggalang pergerakan dana 

jangka panjang dari masyarakat (investor) yang harapannya perusahaan bisa 

berkembang dan mampu menyerap pengangguran dengan menciptakan lapangan 

pekerjaan yang baru bagi masyarakat. 

Pada Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat 15 indeks konstituen, 

diantaranya yaitu COMPOSITE, MBX, KOMPAS100, LQ45, DBX, JII, 
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INFOBANK15, IDX30, BISNIS-27, Investor33, PEFINDO25, SM-Infra18, 

SRI-KEHATI, MNC36, ISSI. Dari 15 indeks konstituen di atas peneliti akan 

melakukan penelitian yang berfokus pada indeks LQ45, dengan alasan indeks 

LQ45 merupakan sekumpulan 45 emiten yang paling likuid dan memiliki nilai 

kapitalisasi yang besar, hal tersebutlah yang menjadi indikator likuidasi. Selain 

itu indeks LQ45 menggunakan 45 saham yang terpilih berdasarkan likuiditas 

perdagangan sahamnya dan diperbaharui setiap enam bulan. Sehingga saham 

yang terdaftar dalam indeks LQ45 tersebut akan selalu berubah setiap enam 

bulan, artinya saham-saham yang termasuk didalam LQ45 akan terus dipantau 

dan setiap enam bulan akan diadakan review. Apabila ada saham yang sudah 

tidak masuk kriteria maka akan diganti dengan saham lain yang memenuhi 

kriteria indeks LQ45. 

Tujuan utama investor dalam menginvestasikan dananya pada emiten 

tertentu adalah untuk mendapatkan keuntungan. Dalam investasi tingkat 

keuntungan atau tingkat pengembalian disebut sebagai return. Menurut (Suharli, 

2006) return saham adalah keuntungan yang diperoleh dari kepemilikan saham 

investor atas investasi yang dilakukannya, yang terdiri dari dividen dan capital 

gain/loss. Setiap investor tentu mengharapkan tingkat return tertentu atas dana 

yang telah diinvestasikannya. Tetapi dalam berinvestasi antara return yang 

diharapkan (expected return) dengan return yang terjadi (realized return) 

seringkali terjadi perbedaan. Sehingga, dalam memutuskan investasinya selain 

memperhatikan tingkat return, investor juga harus memperhatikan tingkat risiko 

investasinya. Semakin tinggi tingkat pengembalian (return), maka semakin 
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tinggi pula risiko yang di terima. Oleh karena itu, investor harus memperhatikan 

tingkat risiko dengan tingkat pengembalian (return) yang seimbang. 

Sebelum memutuskan investasinya investor perlu melakukan analisis demi 

mendapatankan perencanaan investasi yang akurat, maka para investor 

memerlukan informasi-informasi yang akurat dan memadai. Salah satu informasi 

yang dibutuhkan investor adalah informasi terkait kinerja keuangan perusahaan 

yang bisa dilihat dari laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan akan 

memberi manfaat yang efektif jika investor mampu menganalisis menggunakan 

rasio keuangan. Rasio keuangan berguna untuk memperlihatkan kinerja 

perusahaan memprediksi kesulitan keuangan perusahaan, hasil operasi, kondisi 

keuangan perusahaan saat ini dan pada masa mendatang, serta sebagai pedoman 

bagi investor mengenai kinerja masa lalu dan masa mendatang. Oleh karena itu, 

penelitian ini berasumsi bahwa return saham akan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on Asset, Total Asset 

Turnover dan Market Value Added. 

Current ratio yaitu rasio antara aktiva lancar dengan hutang lancar 

(Ulupui, 2007). Current ratio bertujuan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya dengan aktiva lancar yang 

dimiliki perusahaan. Semakin tinggi current ratio, maka semakin tinggi pula 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Jika perusahaan 

mampu memenuhi kewajibannya maka investor akan tertarik untuk 

menanamkan sahamnya, dan hal ini bisa meningkatkan investasi. Investasi yang 

meningkat menunjukkan adanya peluang untuk mendapatkan peningkatan 
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keuntungan di masa yang akan datang. Pihak manajemen akan terus berusaha 

untuk meningkatkan kinerjanya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal 

agar kewajiban perusahaan dapat terpenuhi sehingga perusahaan akan 

berkembang dan investor akan menerima return yang maksimal. Terdapat 

penelitian terdahulu tentang current ratio yang berkaitan dengan return saham, 

diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Ulupui, 2007) menyimpulkan 

bahwa current ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. 

Sedangkan berdasar penelitian yang dilakukan oleh (Aufa, 2013) menyimpulkan 

bahwa current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Debt to Equity Ratio  yaitu rasio yang mengukur perbandingan antara total 

debt dengan total equity (Ulupui, 2007). Artinya rasio ini digunakan untuk 

melihat seberapa besar hutang perusahaan jika dibandingkan dengan ekuitas 

yang dimiliki oleh perusahaan atau para pemegang saham. Semakin tinggi nilai 

DER maka semakin buruk kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya, 

maka dapat diartikan perusahaan memiliki beban yang besar terhadap pihak 

kreditur. Tingginya beban perusahaan terhadap kreditur dapat mengurangi 

jumlah laba yang diterima perusahaan. Hal ini juga akan mengurangi return 

yang akan diterima oleh investor. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ulupui, 

2007) dikatakan bahwa debt to equity rasio menunjukan hasil yang positif, tetapi 

tidak signifikan terhadap return saham. Berbeda halnya dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Nidianti, 2013), dalam penelitiannya menunjukan bahwa debt to 

equity rasio berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. 
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Return on Asset adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keefektifan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan pemanfaatan aktiva yang 

dimiliki perusahaan (Yahya, 2005) dikutip dari (Nidianti, 2013). Semakin tinggi 

nilai ROA maka semakin bagus kinerja perusahaan, karena perusahaan dinilai 

mampu memanfaatkan aktiva yang dimiliki dengan optimal untuk menghasilkan 

keuntungan bagi perusahaan. Sehingga para investor akan tertarik untuk 

menanamkan sahamnya. Penelitian terdahulu yang berkaitan antara ROA dengan 

return saham dilakukan oleh (Ulupui, 2007), dalam penelitiannya disimpulkan 

bahwa return on asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. 

Sedangkan berdasar penelitian yang dilakukan oleh (Nidianti, 2013) 

menyimpulkan bahwa return on asset tidak berpengaruh signifikan dan negatif 

terhadap return saham. 

Total Asset Turnover menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan produktivitas aset dan nantinya juga akan berpengaruh terhadap 

penjualan perusahaan pada suatu periode tertentu (Alfiani, 2013). Dengan rasio 

TATO ini pihak manajemen perusahaan dan investor dapat menilai seberapa 

kemampuan asset perusahaan dapat menunjang penjualan perusahaan. Semakin 

tinggi nilai TATO maka semakin baik pula perusahaan dalam mengelola asset 

yang dimiliki. Sebaliknya, semakin rendah TATO maka hal itu menunjukan 

bahwa perusahaan kurang bisa mengoptimalkan asetnya. Hal tersebut akan 

menentukan keputusan investor dalam menanamkan sahamnya. Terdapat 

penelitian yang berkaitan dengan rasio aktivitas yang dilakukan oleh (Ulupui, 

2007), dalam penelitiannya menunjukan rasio aktivitas dengan alat ukur total 
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assets turnover berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Widodo, 2007) menunjukan bahwa 

rasio aktivitas dengan alat ukur total assets turnover berpengaruh positif yang 

signifikan terhadap perubahan return saham. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh 

rasio keuangan terutama current ratio, debt to equity ratio, return on asset, total 

asset turnover terhadap return saham menunjukan hasil yang masih bervariasi. 

Hal ini menunjukan bahwa faktor fundamental perusahaan seperti current ratio, 

debt to equity ratio, return on asset dan total asset turnover dari kinerja 

keuangan suatu perusahaan menjadi informasi penting bagi investor dalam 

pengambilan keputusan dalam melakukan ivestasinya. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Ulupui, 2007). Dari 

faktor-faktor yang mempengaruhi return saham tersebut, maka dalam penelitian 

ini diambil current ratio, debt to equity ratio, return on asset, total asset 

turnover sebagai faktor yang mempengaruhi return saham. Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penambahan variabel market value 

added (MVA) sebagai variabel bebas. Selain melihat kinerja internal perusahaan 

investor juga dapat melihat kinerja eksternal perusahaan yang berkaitan dengan 

kondisi pasar secara keseluruhan. Dalam hal ini kinerja eksternal perusahaan 

dapat di ukur dengan menghitung Market Value Added (MVA). Market Value 

Added (MVA) merupakan alat analisis efektif yang merepresentasikan penilaian 

pasar atas kinerja perusahaan. Jika pasar menghargai perusahaan melebihi nilai 

modal yang diinvestasikan berarti manajemen mampu menciptakan nilai untuk 
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para pemegang saham (Safitri, 2013). Semakin besar Market Value Added 

(MVA), maka semakin berhasil kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan 

tersebut (Husnan & Pudjiastuti, 2004:66). Faktor ini harus diperhatikan oleh 

investor untuk dijadikan pertimbangan dalam memutuskan investasinya demi 

mendapatkan return yang maksimal. 

Dalam penelitian ini penentuan tahun periode penelitian berdasarkan 

pergerakan siklus IHSG pada tahun 2012 sampai 2016. Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) merupakan pergerakan harga atas seluruh saham yang tercatat 

di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berikut adalah grafik pergerakan siklus IHSG 

dari tahun 2012 sampai 2016: 

Gambar 1.1 Siklus IHSG Tahun 2012-2016 

 
       Sumber: IDX Statistics, 2012-2014 

 

Data-data dari gambar di atas menunjukan IHSG pada tahun 2012 berada 

pada level 4316,687, pada tahun 2013 mengalami penurunan yang tidak 

signifikan yaitu pada level 4274,177 atau mengalami penurunan 1%. Pada tahun 
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2014 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu dari level 4274,177 naik 

pada level 5226,947 atau mengalami peningkatan 22%, setelah itu pada 2015 

mengalami penurunan pada level 4593,008 atau menurun 12%, walaupun 

mengalami penurunan IHSG tetap berada pada level di atas IHSG tahun 2012 

dan 2013, selanjutnya pada tahun 2016 mengalami kenaikan 15% pada level 

5296,711, kenaikan pada tahun 2016 ini berada pada level yang lebih tinggi dari 

IHSG tahun 2014. Dari data diatas dapat dilihat bahwa pergerakan siklus IHSG 

dari tahun 2012 sampai 2016 menunjukan pergerakan yang fluktuatif. Artinya 

ini menunjukan pergerakan yang fluktuatif atas harga seluruh saham yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Inilah yang menjadi dasar dalam 

penentuan tahun periode penelitian yaitu tahun 2012 sampai 2016. 

Dalam penelitian ini obyek penelitian yang akan digunakan adalah 

perusahaan yang terdaftar terus-menerus dalam indeks LQ45 pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode tahun 2012-2016. Berdasarkan uraian latar belakang 

masalah di atas, maka penelitian ini berjudul: Analisis Pengaruh Current Ratio, 

Debt to Equity Ratio, Return on Asset, Total Asset Turnover dan Market 

Value Added Terhadap Return Saham (Studi kasus pada Perusahaan Indeks 

LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 – 2016). 

 

 

 

 

 



9 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Apakah current ratio berpengaruh terhadap return saham perusahaan ?  

2. Apakah debt to equity ratio berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan ? 

3. Apakah return on asset berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan ?  

4. Apakah total asset turnover berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan ?  

5. Apakah Market Value Added berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka 

tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui pengaruh current ratio terhadap return saham 

perusahaan 

2. Untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio terhadap return 

saham perusahaan 

3. Untuk mengetahui pengaruh return on asset terhadap return saham 

perusahaan 
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4. Untuk mengetahui pengaruh total asset turnover terhadap return 

saham perusahaan  

5. Untuk mengetahui pengaruh market value added terhadap return 

saham perusahaan 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi semua pihak, yaitu :  

1. Bagi calon investor  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang dapat 

dijadikan bahan pertimbangan pada saat memutuskan investasi 

sahamnya. 

2. Bagi perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

perusahaan dalam menciptakan nilai perusahaan yang baik untuk dapat 

memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan bagi investor yang akan 

menanamkan sahamnya.  

3. Bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan referensi 

bagi penelitian sejenis selanjutnya sekaligus menambah pengetahuan 

bagi yang membaca. 
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4. Bagi penelitian yang akan datang Penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan referensi penelitian di bidang keuangan  sehingga dapat 

bermanfaat bagi penelitian di masa yang akan datang. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

BAB I  : PENDAHULUAN  

Pendahuluan berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan dalam penelitian 

ini.  

BAB II : LANDASAN TEORI  

Pada bab ini berisi tentang konsep teoritis tentang variabel-variabel dalam 

penelitian ini, penelitian sebelumnya, kerangka pikir, pengembangan 

hipotesis, dan definisi operasional.    

BAB III: METODE PENELITIAN  

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi: obyek 

penelitian dan lokasi penelitian, populasi, sampel dan teknik sampling, 

jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.  

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini berisi tentang analisis dan pembahasan data yang akan 

menguraikan berbagai perhitungan yang diperlukan untuk menjawab 

permasalahaan yang diajukan dalam penelitian ini.  

BAB V: PENUTUP  

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian. 


