
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Istilah penawaran umum atau sering juga disebut dengan go public semakin 

sering didengar seiring dengan semakin maraknya instrumen pasar modal 

yang berkembang saat ini. Secara mudah, istilah go public adalah penawaran 

saham atau obligasi oleh pihak penerbit kepada masyarakat umum untuk 

pertama kalinya. Kegiatan perusahaan dalam rangka penjualan saham 

perdananya kepada masyarakat inilah yang disebut dengan istilah IPO (Initial 

Public Offering). Kegiatan penjualan saham untuk pertama kali ini dilakukan 

di pasar perdana (primary market).  

 

Salah satu instrumen pasar modal yang diminati masyarakat adalah saham. 

Walaupun pengetahuan masyarakat masih minim terhadap seluk beluk saham, 

hal tersebut tidak mengendurkan minat masyarakat untuk ikut serta dalam 

melakukan pembelian saham. Hal ini dikarenakan untuk melaksanakan 

pembangunan yang berkesinambungan akan memerlukan dana yang cukup 

besar, dimana pemenuhan dana tersebut tidak bisa hanya mengandalkan 

sumber dari pemerintah saja, partisipasi masyarakat sangat diharapkan untuk 

ikut aktif melalui keikutsertaannya dalam usaha menggerakkan perekonomian 
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melalui pengerahan dana masyarakat  melelui peranan perbankan maupun 

pengembangan pasar modal. 

Pasar modal adalah salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan perusahaan 

untuk memenuhi kebutuhan dananya, dengan adanya pasar modal diharapkan 

aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal menjalankan 

dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan keuangan. Pasar modal 

dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena menyediakan fasilitas atau 

wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki 

kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana 

(perusahaan/emiten). Dengan adanya pasar modal maka pihak yang memiliki 

kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan dapat 

memperoleh imbalan sedangkan pihak perusahaan dapat memanfaatkan dana 

tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana 

dari operasi perusahaan sehingga dari kegiatan ini baik investor maupun 

perusahaan akan saling diuntungkan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi 

keuangan, karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan 

memperoleh imbalan bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi 

yang dipilih.  

Instrumen pasar modal itu terbagi atas dua kelompok besar yaitu instrumen 

pemilik (equity) seperti saham dan instrumen utang (obligasi/bond). 

Perusahaan-perusahaan dapat menarik dana pinjaman jangka panjang dengan 

menerbitkan obligasi, sedangkan untuk dana equity dengan menerbitkan 

saham. Saham adalah surat berharga yang paling banyak diperdagangkan 
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dipasar modal. Bahkan saat ini dengan semakin banyaknya emiten yang 

mencatatkan sahamnya di bursa efek, perdagangan saham semakin marak dan 

menarik para investor untuk terjun dalam jual beli saham. Saham merupakan 

surat berharga yang paling popular diantara surat berharga lainnya di pasar 

modal karena bila dibandingkan investasi lainnya saham memungkinkan 

investor untuk mendapatkan keuntungan atau rate of return yang tidak 

terhingga. Tidak terhingga ini bukan berarti keuntungan investasi saham 

sangat besar dalam rupiahnya, tapi tergantung pada perusahaan penerbitnya. 

Apabila perusahaan penerbitnya mampu memberikan laba yang besar, maka 

ada kemungkinan para pemegang sahamnya akan menikmati keuntungan 

yang besar juga, karena dengan laba yang besar itu diharapkan tersedianya 

dana yang besar untuk dibayarkan sebagai dividen. Selain itu pemegang 

saham mempunyai kewajiban yang terbatas dan sahamnya mudah pula 

dialihkan. 

Pasar modal merupakan salah satu alternatif pendanaan bagi perusahaan selain 

sistem perbankan. Adanya deregulasi di sektor keuangan dan perbankan termasuk 

pasar modal yang dilakukan pemerintah memberikan kemudahankemudahan bagi 

perusahaan untuk masuk ke pasar modal. Sejalan dengan perkembangannya, bank 

membutuhkan dana yang lebih besar. Mengingat dana yang diperoleh menjadi 

faktor pendukung kegiatan usaha bank untuk kebutuhan penyediaan fasilitas 

kredit, maka bank berupaya mendapatkan dana tersebut. Bank berpendapat bahwa 

kekurangan dana ini menjadikan go public sebagai pilihan terbaik untuk 

menghimpun dana masyarakat yang berasal dari penjualan saham di bursa efek. 

Namun, untuk berhasil menarik minat para investor tentu saja bank harus mampu 
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menunjukkan kinerja yang lebih efisien dan menguntungkan serta prospek 

pertumbuhan yang baik sehingga saham yang dijual mampu menjanjikan return 

menarik bagi investor. 

Salah satu faktor utama yang menjadi daya tarik investor untuk membeli suatu 

saham tertentu adalah dengan adanya peningkatan harga saham di masa yang akan 

datang dan pembagian dividen diakhir tahun. Tetapi umumnya investor secara 

awam akan menganggap sama saja apakah itu hasil dividen atau keuntungan 

modal, ia akan memperoleh keuntungan yang besar apabila saham yang ia beli 

harganya semakin meningkat dari tahun ke tahun berikutnya. Investor tidak begitu 

saja akan membeli saham perusahaan yang telah Go public atau dalam istilah 

Indonesianya adalah perusahaan terbuka. Mereka akan mengumpulkan informasi 

dan melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap perusahaan (emiten). Pasar 

modal memungkinkan perusahaan memperoleh sumber pembiayaan jangka 

panjang yang relatif murah dari instrumen-instrumen keuangan dalam berbagai 

surat berharga (sekuritas). Investor dalam melakukan investasi di pasar modal 

setidaknya harus memperhatikan dua hal yaitu: keuntungan yang diperoleh dan 

risiko yang mungkin terjadi. 

Investor untuk berinvestasi di pasar modal memerlukan pertimbangan-

pertimbangan yang matang. Informasi akurat yang diperlukan yaitu mengetahui 

sejauh mana eratnya hubungan variabel-variabel yang menjadi penyebab fluktuasi 

harga saham perusahaan yang akan dibeli. Dengan mengetahui pengaruh variabel-

variabel tersebut, investor dapat memilih strategi untuk memilih perusahaan yang 

benar-benar dianggap sehat sebagai tempat menanamkan modalnya. 
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Tujuan seorang investor menginvestasikan dananya dalam bentuk saham di pasar 

modal adalah untuk memperoleh hasil yang besar, namun kemungkinan terjadinya 

risiko akan gagal selalu ada dalam investasi tersebut atau dengan kata lain investor 

menderita kerugian. Keberhasilan suatu investasi dalam saham tidak terlepas dari 

pengetahuan dan kemampuan investor dalam mengolah informasi yang tersedia di 

pasar modal. Investor pada umumnya membeli saham dengan harapan akan 

menerima keuntungan (return) dalam bentuk dividen dan capital gain. 

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang dapat 

dipergunakan investor dalam mengambil keputusan investasi di lantai bursa. Hal 

ini menjadikan analisis terhadap laporan keuangan dianggap penting dilakukan 

untuk memahami informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut. 

Laporan keuangan sebagai hasil akhir dari proses akuntansi dirancang untuk 

menyediakan informasi bagi calon investor, kreditor dan pemakai eksternal lainnya 

untuk pengambilan keputusan investasi, kredit, dan keputusan lain. Serangkaian 

pengujian telah dilakukan untuk menguji reaksi pasar terhadap pengumuman 

laporan keuangan. Penelitian eksploratif yang dilakukan oleh Pagalung (2009) 

dalam Natarsyah (2010) menunjukkan bahwa laporan keuangan masih dipandang 

sebagai informasi yang cukup penting oleh para investor di Bursa Efek Jakarta 

(BEI). 

Secara garis besar informasi yang diperlukan investor terdiri dari informasi yang 

bersifat fundamental dan teknikal. Sparta (2000) menyatakan bahwa dalam analisis 

sekuritas digunakan dua pendekatan yaitu analisis fundamental dan teknikal. 

Analisis fundamental didasarkan pada dua model dasar penilaian sekuritas yaitu 
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earning multiplier dan asset values, sedangkan analisis teknikal secara umum 

memfokuskan perhatian pada perubahan volume dan harga pasar sekuritas. 

Faktor fundamental yang sering digunakan untuk memprediksi harga saham atau 

return saham adalah rasio keuangan dan rasio pasar. Rasio keuangan yang 

berfungsi untuk memprediksi harga saham antara lain : Return On Assets (ROA), 

Debt to Equity Ratio (DER), Book Value per Share (BVS). Rasio pasar yang 

sering dikaitkan dengan harga saham atau return saham adalah Price Book Value 

(PBV). 

Faktor teknikal diukur dengan beberapa indikator antara lain inflasi, nilai tukar 

mata uang, risiko pasar. Saham perusahaan yang go public adalah komoditi 

investasi yang berisiko, karena bersifat peka terhadap perubahan–perubahan yang 

terjadi, baik perubahan di dalam negeri maupun perubahan dari luar negeri. 

Perubahan-perubahan ini tentunya merupakan risiko bagi investor. Risiko yang 

tinggi pada saham berhubungan dengan keadaan-keadaan yang terjadi, seperti 

keadaan perekonomian, politik, industri, dan keadaan perusahaan atau emiten. 

Investasi pada saham dinilai mempunyai tingkat risiko yang lebih besar 

dibandingkan dengan alternatif investasi lain seperti obligasi, deposito, dan 

tabungan. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang diharapkan dari investasi 

pada saham bersifat tidak pasti. 

Penggunaan variabel fundamental internal perusahan dalam analisis harga saham 

telah banyak dilakukan oleh sejumlah peneliti. Suhairy (2006) yang meneliti 

variabel fundamental terhadap return saham, dan memperoleh hasil bahwa 

variable-variabel fundamental internal perusahaan seperti Return on Assets dan 
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Debt to Equity Ratio mempunyai pengaruh terhadap return saham. Penelitian lain 

yang menggunakan variabel fundamental internal perusahaan dilakukan oleh 

Natarsyah (2000) pada 127 perusahaan selama periode Januari 1996 sampai 

dengan Maret 1998. Natarsyah menggunakan 5 (lima) rasio keuangan dan 

menemukan kelima rasio tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap harga 

saham. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2000) meneliti ROA, DPR, BVS 

& beta saham terhadap harga saham, dan dari hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa semua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Penelitian yang dilakukan oleh Utami & Suharmadi (1998) yang meneliti ROE, 

DPR, BETA & PBV terhadap harga saham, yang dari hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa data-data keuangan perusahaan tidak terlalu menarik bagi 

investor. Investor kurang memperhatikan rasio-rasio keuangan ini dalam 

melakukan penilaian saham. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Darma (1999) yang meneliti pengaruh analisis laporan 

keuangan terhadap return saham, dimana dari hasil penelitiannya ternyata semua 

rasio keuangan tidak berpengaruh terhadap return saham. Penelitian-penelitian 

terdahulu nampak bahwa hasil beberapa peneliti menunjukkan adanya pengaruh 

faktor fundamental terhadap harga saham, sementara beberapa peneliti lain 

menunjukkan bahwa faktor fundamental itu tidak berpengaruh terhadap harga 

saham, dapat diketahui juga bahwa penelitian-penelitian yang dilakukan 

sebelumnya terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi return ternyata hasilnya 

masih belum konsisten. Hal ini membuktikan masih perlunya penelitian lebih 

lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi return saham. Hasil penelitian 
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yang tidak konsisten tersebut mendorong untuk dilakukannya penelitian lebih 

lanjut tentang pengaruh ROA, DER, dan BVS terhadap return saham. 

Penelitian mengenai faktor Fundamental Pengaruhnya Terhadap return saham 

pada seluruh perusahaan manufaktur di Indonesia, menurut pengetahuan peneliti 

hingga saat ini belum pernah ada yang melakukan. Karakteristik utama kegiatan 

industri manufaktur adalah mengolah sumber daya menjadi barang jadi melalui 

suatu proses pabrikasi. Kegiatan tersebut berupa kegiatan untuk memperoleh atau 

menyimpan input (bahan baku), pengolahan/pabrikasi/perakitan atas bahan baku 

menjadi barang jadi, menyimpan atau memasarkan barang jadi. Beberapa tahun 

terakhir, seiring membaiknya perekonomian Indonesia jumlah emiten yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia terus meningkat termasuk emiten dari industry 

manufakur. Saat ini tercatat ada 430 perusahaan, 110 perusahaan diantaranya 

adalah beregrak di bidang manufaktur yang terdaftar sebagai emiten di BEI 

(www.idx.co.id). Meningkatnya jumlah emiten tersebut membawa pengaruh 

yang lebih baik bagi pihak-pihak berkepentingan, antara lain bagi perusahaan 

akan lebih mudah memperoleh modal, sedangkan bagi investor akan 

menyediakan alternatif pilihan investasi untuk mendapatkan return.  

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2009 – 2012), pergerakan harga saham 

go public di BEI sempat mengalami fluktuasi nilai. Hal ini merupakan dampak 

krisis global yang melanda perekonomian dunia saat ini, termasuk Indonesia 

dimana manufaktur merupakan salah satu sektor vital yang terkena imbasnya.  

Terdapat fenomena naik turunnya harga saham perusahaan memotivasi 

peneliti melakukan penelitian tentang return saham. Pemilihan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI sebagai objek penelitian karena perusahaan 
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manufaktur tergolong sektor yang terbanyak jumlah emitennya maupun 

jumlah perdagangan sahamnya di bursa. Oleh karena itu, peneliti tertarik secara 

ilmiah untuk melakukan kajian empiris mengenai faktor Fundamental 

pengaruhnya Terhadap return saham perusahaan manufaktur di Indonesia yang go 

public di Bursa Efek  Indonesia. 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan memilih judul “Analisis Faktor Fundamental yang Mempengaruhi 

Return Saham pada Perusahaan manufaktur di BEI”.     

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas masalah dalam penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut : 

Apakah Return On Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), dan Book Value 

perShare (BVS) mempunyai pengaruh signifikan, baik secara simultan maupun 

parsial terhadap return saham? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa Return On 

Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), dan Book Value perShare (BVS) 

mempengaruhi return saham baik secara simultan maupun parsial.  

1.4 Kerangka Pemikiran 

Prediksi return saham merupakan isu yang sangat penting dalam bidang keuangan 

sehingga semua pihak yang berkepentingan terhadap return saham memerlukan 

informasi akuntansi yang lengkap yang dapat digunakan untuk memprediksi return 
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saham. Untuk menguji kemampuan prediksi informasi akuntansi dalam 

memprediksi harga serta return saham, dapat digunakan rasio keuangan yang 

tercermin dalam laporan keuangan. Mengacu kepada analisis fundamental 

sebagai salah satu alat untuk menilai suatu saham maka penelitian ini 

mencoba untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor seperti Return 

On Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), dan Book Value perShare (BVS) 

terhadap return saham pada Perusahaan Manufaktur yang Go Public, peneletian ini 

juga memasukan variable ROA untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.  

ROA menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan 

dari setiap asset yang digunakan, sehingga dengan mengetahui rasio ini kita bisa 

mengetahui seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan aktivanya. 

DER menunjukkan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap 

pemberi pinjaman. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah pendanaan 

perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Semakin rendah rasio ini 

semakin besar kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban terhadap 

pemberi pinjaman. 

BVS merupakan perbandingan antara nilai buku modal sendiri (saham) 

dengan jumlah lembar saham beredar. Semakin tinggi nilainya maka tuntutan 

terhadap besarnya harga pasar saham tersebut juga semakin tinggi. Nilai buku 

menggambarkan biaya pendirian historis dan aktiva fisik perusahaan. Suatu 

perusahaan yang berjalan baik dengan staff manajemen yang kuat dan 

organisasi yang berfungsi secara efisien akan mampu meraih laba yang relatif 

tinggi karena product costnya akan kompetitif. 
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BVS 

ROA 

DER Return Saham 

Hubungan antara variabel dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan antara 

ROA, DER, dan BVS sebagai variabel bebas terhadap Return saham sebagai 

variabel terikat.  

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada gambar 2. 

Berikut ini:  

   Variabel Independent    Variabel Dependent 

 

 

 

 

 

Gambar 11.Model Penelitian Kerangka Berfikir 

Sumber : Hardiningsih et.al., (2002), Munawir (2002: 93), Kim et al., (1998). 

Dimodifikasi untuk kepentingan penelitian 

 

1.5 Hipotesis 

Hipotesis yang akan diajukan sesuai dengan Kerangka pemikiran yang telah 

dipaparkan adalah sebagai berikut : 

H1 : DER berpengaruh signifikan negatif terhadap return saham 

H2  : ROA  berpengaruh signifikan positif terhadap return saham 

H3 : BVS berpengaruh signifikan negatif terhadap return saham 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini ditulis secara teratur dalam bab per bab yang masing-

masing bab dibagi subbab, dengan tujuan mempermudah pembahasan serta 



 12 

untuk mempermudah pembaca memahami garis besar penelitian ini. Isi dan 

bahasan ini disajikan dalam bentuk sistematis sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang mendorong 

peneliti untuk melakukan penelitian, serta menjelaskan rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka 

pemikiran, dan hipotesis penelitian. 

 BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan kerangka teori yang digunakan sebagai 

landasan untuk memecahkan masalah yang dibahas.  

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian dalam penulisan 

skripsi ini. Berisi tentang objek penelitian, jenis data, metode 

pengumpulan data, metode analisis data serta jenis variabel yang 

digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang 

digunakan. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan inti dari penelitian, hasil analisis data dan 

pembahasan. Pada bab ini data-data yang telah dikumpulkan, 

dianalisis dengan alat-alat analisis yang telah disiapkan 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini merupakan bagian penutup yang berisi tentang 

kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan. Selain itu juga 
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berisi saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak 

tertentu serta mengungkapkan keterbatsan penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


