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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Investasi menurut Tandelilin (2001) dalam Wahyudi Nugroho (2010) 

bahwa investasi merupakan komitmen dana dengan jumlah yang pasti untuk 

mendapatkan return yang tidak pasti di masa depan. Sehingga ada dua aspek yang 

melekat dalam suatu investasi, yaitu return yang diharapkan dan risiko tidak 

tercapainya return yang diharapkan. Return dan risiko secara teoritis pada 

berbagai sekuritas mempunyai hubungan yang positif. Semakin besar return yang 

diharapkan maka semakin besar risiko yang akan diperoleh, begitu pula 

sebaliknya (Jogiyanto,2017). Sedangkan pengertian Investasi adalah 

menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau 

keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut (Kamaruddin, 2004:3) dalam 

Rofy Dimas Putra, Darminto dan Zahroh  Z.A (2013). Menurut Jogiyanto dalam 

Rofy Dimas Putra, Darminto dan Zahroh Z.A (2013), “investasi adalah penundaan 

konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien selama 

periode waktu yang tertentu.” Menurut Halim dalam Rofy Dimas Putra, Darminto 

dan Zahroh Z.A (2013) “Investasi pada hakekatnya merupakan penempatan 

sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di 

masa mendatang.” Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, pada dasarnya 

investasi adalah suatu pengorbanan dalam hal konsumsi saat ini dengan harapan 

memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Investasi dapat dibagi 
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menjadi dua, yaitu investasi dalam bentuk aktiva riil (real assets) dan investasi 

dalam bentuk aktiva finansial (financial assets). 

Dari Investasi seorang investor akan memperoleh selisih harga beli dengan 

harga jual yang di sebut dengan Return. Return merupakan hasil yang diperoleh 

dari suatu investasi. Return realisasi penting karena digunakan sebagai salah satu 

pengukur kinerja dari perusahaan, serta sebagai dasar penentuan return ekspektasi 

(expected return) untuk mengukur risiko di masa yang akan datang. Sedangkan, 

return ekspektasi (expected return) adalah return yang diharapkan oleh investor 

dimasa mendatang. Berbeda dengan return realisasian yang sifatnya sudah terjadi, 

return ekspektasian sifatnya belum terjadi (Jogiyanto, 2017). Return saham 

perusahaan akan membantu investor untuk mempertimbangkan keputusan 

investasinya. Dengan melihat return realisasi dari perusahaan tersebut maka dapat 

memprediksi return yang akan diterima pada masa yang akan datang dan hal ini 

memudahkan investor untuk menilai suatu perusahaan. Seperti yang dikatakan 

para ahli diatas, Return realisasi merupakan return yang telah terjadi. Return 

realisasi didapat dari perhitungan data historis. Return realisasi juga digunakan 

sebagai alat ukur seorang investor untuk return saham di masa yang akan datang. 

Umumnya nilai return yang sering digunakan adalah return total.  

Indeks Harga Saham Gabungan merupakan angka indeks harga saham 

yang sudah disusun dan dihitung dengan menghasilkan trend, dimana angka 

indeks adalah angka yang diolah sedemikan rupa sehingga dapat digunakan untuk 

membandingkan kejadian yang dapat berupa perubahan harga saham dari dari 

waktu ke waktu (Jogiyanto, 2017). 
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Di dalam Bursa Efek Indonesia terdapat Indeks LQ 45 yang merupakan 

indikator indeks saham di BEI (Bursa Efek Indonesia) terdiri dari 45 saham-

saham dengan nilai transaksi perdagangan terbesar di pasar regular bursa selama 

satu tahun terakhir dan memiliki kinerja fundamental yang baik (Erwin Pandu 

Wardana, 2017) yang paling aktif diperdagangkan atau yang berlikuiditas tinggi. 

Saham yang terdaftar dalam indeks LQ45 akan berubah setiap periodenya 

bergantung pada tinggi rendahnya perdagangan saham pada emiten-emiten 

tersebut. 

Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik akan terdaftar 

dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan akan lebih mudah 

mendapatkan investor jika terdaftar dalam indeks LQ45. Indeks LQ 45 dibuat dan 

diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia. Indeks ini terdiri dari 45 saham dengan 

likuiditas (liquid) tinggi yang diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. 

Indeks LQ 45 sebagai salah satu indikator indeks saham di BEI. Yang dapat 

dijadikan acuan sebagai bahan untuk menilai kinerja perdagangan saham. 

Diantara saham-saham yang ada di pasar modal Indonesia, saham LQ 45 yang ada 

di Bursa Efek Indonesia merupakan banyak diminati oleh para investor. Hal ini 

dikarenakan saham LQ 45 memiliki kapitalisasi tinggi serta frekuensi 

perdagangan yang tinggi sehingga prospek pertumbuhan dan kondisi keuangan 

saham baik. Menariknya indeks ini hanya terdiri dari 45 saham yang telah terpilih 

setelah melalui beberapa kriteria pemilihan dari saham-saham dengan likuiditas 

tinggi. Bursa Efek Indonesia (BEI) secara rutin memantau perkembangan kinerja 

komponen saham yang masuk dalam perhitungan indeks LQ 45 ini.  
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Munawir (2010:5) dalam jurnal Yessi Devika Wongkar dan Lidia M 

(2015) pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan 

laba-rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan/menggambarkan 

jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. 

Laporan keuangan pada dasarnya terdiri dari neraca dan perhitungan laba-

rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan/menggambarkan 

jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. 

Sedangkan perhitungan (laporan) laba-rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah 

dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu, dan 

laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-

alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan. Analisis rasio keuangan 

memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan pokok 

pada trend, jumlah dan hubungan serta alasan perubahan tersebut. Hasil analisis 

laporan keuangan akan membantu menginterpretasikan berbagai hubungan kunci 

serta alasan perubahan tersebut.  Hasil analisis laporan keuangan akan membantu 

menginterpretasikan berbagai hubungan kunci serta kecenderungan yang dapat 

memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan di 

masa yang akan datang.  Analisis rasio adalah membandingkan antara unsur-unsur 

neraca, unsur laporan laba rugi, unsur neraca laba rugi, serta rasio keuangan 

emiten yang satu dan rasio keuangan emiten yang lainnya (Samsul, 2006:143) 

dalam Desy Dwi Nestanti (2017). 

Analisis  rasio  menurut  pendapat  Munawir (2007:37) dalam Michael 

Agyarana Baru, Nengah Sudjana, Sri Sulasmiyati (2017) “Suatu metode analisis 
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untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba-

rugi secara individual atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.” Selain itu, 

menurut Sundjaja dan Barlian (2003:73) Michael Agyarana Baru, Nengah 

Sudjana, Sri Sulasmiyati (2017), “Analisis Laporan Keuangan adalah suatu 

metode perhitungan dan interpretasi  rasio keuangan untuk menilai   kinerja dan 

status suatu perusahaan.” Pendapat lain oleh Harahap (2010:291) Michael 

Agyarana Baru, Nengah Sudjana, Sri Sulasmiyati (2017) menyatakan,  bahwa  

rasio  keuangan  adalah  angka yang  diperoleh  dari  hasil  perbandingan  dari satu 

pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang 

relevan dan signifikan. Beberapa rasio keuangan adalah Rasio Profitabilitas, Rasio 

Solvabilitas, dan Rasio Likuiditas. 

Menurut Desy Dwi Nestanti (2017) Rasio profitabilitas merupakan rasio 

yang bertujuan untuk  menghasilkan sejauh mana kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba periode tertentu dan juga memberikan gambaran umum 

tentang tingkat efektivitas manajemen (laba) dalam melaksanakan semua kegiatan 

operasinya. 

Rasio Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan 

laba melalui semua kemampuan, dan sumber daya yang ada seperti kegiatan 

penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Return 

On Assets adalah salah satu rasio profitabilitas. Rasio ini sering disebut sebagai 

rentabilitas ekonomis, yaitu merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. 

Desy Dwi Nestanti (2017) Return On Asset digunakan untuk mengukur 
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kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan. ROA 

digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan laba 

melalui pengoperasian aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan berupaya 

agar ROA dapat selalu ditinggikan karena semakin tinggi ROA menunjukkan 

semakin efektif perusahaan memanfaatkan aktivanya semakin efektif perusahaan 

menghasilkan laba bersih setelah pajak.  

Rasio Solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila 

perusahaan dilikuidasi. Rasio-rasio ini dapat dihitung dari pos-pos yang sifatnya 

jangka panjang seperti aktiva tetap dan hutang jangka panjang. Desy Dwi Nestanti 

(2017) Debt to Equity Ratio menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik 

dapat menutupi hutang-hutang kepada pihak luar dan merupakan rasio yang 

mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dari hutang. 

Pemilihan dari kedua rasio tersebut sudah dapat mengambarkan dan 

mewakili rasio lainya untuk mengharapkan tingkat return saham darisuatu 

perusahaan. Rasio Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan 

mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber daya yang ada seperti 

kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. 

Lalu Rasio Solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila 

perusahaan dilikuidasi. Kemampuan perusahaan tersebut akan mempengaruhi 

return saham kinerja keuangan perusahaan. Banyak faktor yang menjadi alat 

analisis investor di lapangan sebelum mengambil keputusan untuk 
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menginvestasikan dananya ke suatu perusahaan, namun kedua rasio tersebut 

sudah dapat mewakili dari rasio rasio lainnya. 

Penilaian terhadap kinerja suatu perusahaan tertentu dapat dilakukan 

dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya. Laporan keuangan 

perusahaan berupa neraca memberikan informasi kepada pihak di luar perusahaan, 

misalnya; masyarakat umum dan investor.Informasi yang diberikan mengenai 

gambaran posisi keuangannya, yang lebih jauh dapat digunakan pihak eksternal 

untuk menilai besarnya resiko yang ada pada suatu perusahaan. 

Perusahaan perlu menjaga kinerjanya agar mendapat return saham secara 

optimal. Persaingan yang semakin kompetetif ini harus diiringi dengan 

manajemen yang baik untuk bisa bertahan di sektor perusahaan tersebut berada. 

Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh perusahaan untuk bertahan hidup 

adalah menarik minat investor untuk menginvestasikan dananya ke perusahaan 

agar perusahaan dapat berkembang dengan optimal. 

Periode pengamatan dilakukan pada periode 2014–2017 dimana dilihat 

dari segi fundamental kondisi makro dan mikro Indonesia pengamatan ini 

dilakukan saat terjadinya peristiwa politik di Indonesia sedang berlangsung dan 

pelemahan perekonomian global yang berdampak di Indonesia, karena pada saat 

terjadinya peristiwa politik maka perekonomian suatu negara cenderung berubah 

tidak stabil dan mempengaruhi return saham perusahaan. Di tahun selanjutnya 

perekonomian global mengalami pelemahan. Hal tersebut juga mempengaruhi 

return saham perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Dimana di 

tahun 2017 adalah titik balik atau rebound dari pelemahan ekonomi. Peneliti ingin 
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mengetahui perbandingan return saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia khususnya dalam indeksLQ45 dalam periode 2014–2017 menggunakan 

rasio profitabilitas dan rasio solvabilitas yang sudah cukup menggambarkan 

return saham perusahaan.  

Dari beberapa hal yang telah dipaparkan diatas maka peneliti ingin 

melakukan penelitian mengenai perbandingan kinerja keuangan perusahaan yang 

termasuk indeks LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan latar 

belakang tersebut, peneliti akan mengangkat judul “PENGARUH RASIO 

PROFITABILITAS DAN RASIO SOLVABILITAS TERHADAP RETURN 

SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERGABUNG DALAM LQ45 

PERIODE 2014-2017”. 

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah, maka rumusan permasalahan yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah profit margin mempengaruhi return saham perusahaan? 

2. Apakah return on asset mempengaruhi return saham perusahaan? 

3. Apakah earnings per share mempengaruhi return saham perusahaan? 

4. Apakah return on equity mempengaruhi return saham perusahaan? 

5. Apakah debt to asset ratio mempengaruhi return saham perusahaan? 

6. Apakah debt to equity ratio  mempengaruhi return saham perusahaan? 
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1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis pengaruh profit margin terhadap return saham perusahaan. 

2. Menganalisis pengaruh return on assets terhadap return saham 

perusahaan. 

3. Menganalisis pengaruh earnings per share terhadap return saham 

perusahaan. 

4. Menganalisis pengaruh return on equity terhadap return saham 

perusahaan. 

5. Menganalisis pengaruh debt to asset ratio terhadap return saham 

perusahaan. 

6. Menganalisis pengaruh debt to equity ratio terhadap return saham 

perusahaan. 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

1.3.2.1. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam 

pengambilan keputusan untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan terkait. 

Dengan menganalisis perbandingan kinerja keuangan perusahaan diharapkan 

investor mampu memprediksi dan menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. 
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1.3.2.2. Bagi Emiten 

Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pertimbangan, khususnya 

perusahaan yang termasuk dalam kelompok indeks LQ 45, dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan maupun keputusan 

berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan.  

 

1.3.2.3. Bagi Kalangan Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan wacana dan 

referensi serta literatur di bidang keuangan, sehingga dapat bermanfaat bagi 

penelitian selanjutnya selanjutnya dan sejenis. 

 

1.4.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

manfaat penulisan, serta sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab landasan teori berisi tentang uraian dari teori-

teori yang akan digunakan sebagai dasar untuk 

mendukung penelitian dari masalah yang dibahas, 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab metodologi penelitian berisi variabel penelitian 

dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis, 

serta teknik pengujian hipotesis. 

 
BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab data dan pembahasan berisi deskripsi objek 

penelitian, pengumpulan data, sampel yang digunakan, 

deskripsi variabel penelitian, analisis data, pengujian 

hipotesis dan pembahasan. 

 
BAB V PENUTUP 

Pada bab penutup berisi simpulan, keterbatasan, dan saran. 


