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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka 

panjang yang bisa diperjual belikan, baik utang, saham, reksa dana, instrumen 

derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan 

bagi perusahaan maupun industri lain dan sebagai sarana bagi kegiatan 

berinvestasi. Undang-undang pasar modal no. 8 tahun 1995 tentang pasar modal 

mendefenisikan Pasar Modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan 

dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 

dengan efek. 

 Keberadaan pasar modal sangat dibutuhkan dalam membangun 

perekonomian suatu negara. Pasar modal berperan penting dalam menunjang 

perekonomian karena pasar modal dapat menghubungkan antara pihak yang 

membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai dana. Selain itu, pasar modal 

dapat mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien, karena adanya pasar 

modal, pihak yang kelebihan dana (Investor) dapat memilih alternatif investasi 

yang memberikan Return yang paling optimal (Tandelilin 2012:13). Hal inilah 

yang memotivasi investor untuk menanmkan dananya di pasar modal. Sedangkan 

bagi para penerbit (Issuers atau Emiten) melalui pasar modal mereka dapat 

mengumpulkan dana jangka panjang untuk menunjang kelangsungan usaha 

mereka. 
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 Pasar modal mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting, 

diantaranya adalah Pasar Modal sebagai wahana pengalokasian dana secara 

efisien. Investor dapat melakukan investasi pada beberapa perusahaan melalui 

pembelian efek-efek yang ditawarkan ataupun yang diperdagangkan di pasar 

modal. Sebaliknya, perusahaan dapat memperoleh dana yang dibutuhkan dengan 

menawarkan instrumen keuangan jangka panjang melalui pasar modal tersebut. 

 Pasar modal dapat juga berperan sebagai alternatif investasi. Pasar modal 

memudahkan alternatif berinvestasi dengan memberikan keuntungan dengan 

sejumlah resiko tertentu. Pasar modal juga memungkinkan para investor untuk 

memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik. Perusahaan yang sehat dan 

berprospek baik sebaiknya tidak hanya dimiliki oleh sejumlah orang-orang 

tertentu saja, karena penyebaran kepemilikan secara luas akan mendorong 

perkembangan perusahaan menjadi lebih transparan. Pasar modal juga berperan 

dalam peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Dengan keberadaan pasar modal, 

perusahaan-perusahaan akan lebih mudah memperoleh dana, sehingga akan 

mendorong perekonomian nasional menjadi lebih maju, yang selanjutnya akan 

menciptakan kesempatan kerja yang luas, serta meningkatkan pendapatan pajak 

bagi pemerintah. 

 Salah satu instrumen yang paling diperjualbelikan dalam pasar modal 

adalah saham. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan 

ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham 

merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham 

mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat 
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didefenisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) 

dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal 

tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim 

atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS). 

 Pada dasarnya ada dua keuntungan yang didapatkan investor dengan 

membeli saham, yaitu : Dividen dan Capital Gain. Dividen merupakan pembagian 

keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang 

dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari 

pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, 

maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang 

relatif lama yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode 

dimana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. 

 Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai artinya 

kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah 

rupiah tertentu untuk setiap saham atau dapat pula berupa dividen saham yang 

berarti  kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham 

sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan 

adanya pembagian dividen saham tersebut. Keuntungan lain yang didapatkan 

investor dengan membeli saham adalah memperoleh capital gain yang merupakan 

selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya 

aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. 
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 Pendekatan fundamental merupakan salah satu cara yang bisa digunakan 

untuk menilai perusahaan. Jika kinerja perusahaan bagus, maka harga saham akan 

meningkat sehingga berpotensi memberikan return saham. Menurut Jogiyanto 

(2012:88), salah satu analisis yang banyak digunakan untuk menentukan nilai 

sebenarnya dari saham adalah analisis sekuritas fundamental (Fundamental 

Security Analysis) atau analisis perusahaan (Company Analysis). Faktor 

fundamental perusahaan memegang peranan penting dalam proses pengambilan 

keputusan. Dalam analisis fundamental menggunakan data fundamental 

perusahaan yaitu data yang berasal dari keuangan perusahaan. Data keuangan 

perusahaan terdapat dalam laporan perusahaan yang dapat diukur melalui rasio 

keuangan. 

 Selain memberikan keuntungan, sebagai instrumen investasi, saham juga 

memiliki resiko yaitu : Capital Loss dan Resiko Likuidasi. Capital loss 

merupakan kebalikan dari Capital Gain, yaitu kondisi dimana investor menjual 

saham lebih rendah dari harga beli. Sedangkan resiko likuidasi dapat terjadi 

karena perusahaan yang sahamnya dimiliki, dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan, 

atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini hak klaim dari pemegang 

saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat 

dilunasi (dari hasil penjualan kekayaan perusahaan). Jika masih terdapat sisa dari 

hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara 

proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika tidak terdapat sisa 

kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari 

likuidasi tersebut. Kondisi merupakan resiko yang terberat dari pemegang saham. 
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Untuk itu seorang pemegang saham dituntut untuk secara terus menerus 

mengikuti perkembangan perusahaan. 

 Investor selalu mengharapkan investasi sahamnya memberikan 

pengembalian (Return) yang maksimal. Untuk memperkirakan investasi yang 

akan memberikan return yang diharapkan, seorang investor harus memahami 

proses investasi yang benar, dimana seorang investor terlebih dahulu harus 

mengetahui beberapa konsep dasar investasi yang akan menjadi dasar pijakan 

dalam setiap tahap pembuatan keputusan investasi.hal mendasar dalam proses 

keputusan investasi adalah pemahaman hubungan antara return yang diharapkan 

dan resiko suatu investasi. Hubungan resiko dan return yang diharapkan dari 

suatu investasi merupakan hubungan yang searah dan linier dimana semakin besar 

resiko yang harus ditanggung, semakin besar pula tingkat return yang diharapkan 

(Brigham dan Houston 2013:5). 

 Menurut Abdul Hakim (2012:39), resiko sistematis (resiko pasar) 

merupakan resiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, 

karena fluktuasi resiko ini dipengaruhi oleh faktor-faktor makro yang dapat 

mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Misalnya ada perubahan tingkat bunga, 

kurs valas, kebijakan pemerintah, dan sebagainya. Resiko ini sifatnya umum dan 

berlaku bagi semua saham dalam bursa saham yang bersangkutan. Resiko ini juga 

disebut undiversifiable risk. Untuk mengukur resiko ini dapat digunakan beta 

saham. Beta merupakan suatu pengukur votatilitas return suatu sekuritas atau 

return portofolio terhadap return pasar. Beta merupakan sistematik (systematic 
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risk) dari suatu sekuritas atau portofolio relatif terhadap resiko pasar (Jogiyanto, 

2013:364). 

 Salah satu faktor lain yang juga mempengaruhi return saham adalah 

struktur modal perusahaan. Aktiva dalam perusahaan dibiayai oleh dua sumber 

dana yaitu hutang dan modal. Umumnya peningkatan penggunaan hutang 

meningkatkan tingkat pengembalian yang diharapkan tetapi lebih banyak hutang 

(leverage yang lebih tinggi) berarti lebih banyak resiko yang harus ditanggung 

oleh pemegang saham (Brigham & Houston, 2012:17). Leverage yang lebih tinggi 

akan menimbulkan beban hutang bunga yang akan ditanggung perusahaan. Resiko 

tinggi berarti pengembalian yang diharapkan oleh investor juga lebih tinggi. 

Untuk mengukur tingkat leverage ini dapat digunakan debt to equity ratio. Rasio 

ini merupakan perbandingan perbandingan antara total hutang terhadap total 

aktiva dalam perusahaan dimana rasio ini dpat digunakan untuk mengukur 

persentase dana yang diberikan oleh kreditor (Brigham & Houston, 2013:17). 

 Penelitian mengenai faktor leverage dan resiko pasar terhadap return 

saham sudah dilakukan oleh Sudarto (1999) et al dalam Suharli (2014). Dalam 

penelitian ini faktor yang diteliti adalah debt to equity ratio dan beta saham., 

dimana tingkat return saham dilihat dari harga penutupan saham. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa hubungan antara return dengan debt to equity 

ratio negatif dan tidak signifikan, sedangkan hubungan antara return dengan beta 

saham positif dan signifikan. 
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 Penelitian yang sejenis juga dilakukan oleh Mursal Harahap (2012) 

dimana penelitian ini menguji pengaruh leverage keuangan yang diukur dengan 

debt to equity ratio, financial leverage, degree of financial leverage dan resiko 

saham yang diukur dengan beta terhadap return saham. Penelitian dilakukan 

terhadap 95 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel 

yang diteliti hanya beta saham yang memiliki pengaruh signifikan terhadap return 

saham sedangkan variabel-variabel lainnya tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap return saham. 

 Dian Rachmatika (2013) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh 

variable data saham, growth opportunities, ROA dan debt to equity terhadap 

return saham. Objek penelitiannya adalah perusahaan yang masuk ke dalam LQ-

45 untuk periode pengamatan 2001-2004 sebanyak 13 sampel perusahaan. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa variabel beta saham, ROA dan DER secara 

parsial signifikan terhadap return saham perusahaan LQ-45 di BEJ untuk periode 

2001-2004. 

 Michell Suharli (2015) juga meneliti tentang dua faktor yang 

mempengaruhi dua faktor yang mempengaruhi return saham yaitu : tingkat resiko 

dan leverage keuangan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah debt to equity ratio dan beta saham. Objek penelitiannya adalah 

perusahaan di bidang industry food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta periode 2001-2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio hutang dan 

tingkat resiko tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap return saham. 

Hasil penelitian ini turut dipengaruhi oleh kondisi politik yang ditandai oleh 
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kondisi politik yang ditandai dengan tiga kali pergantian Presiden yang turut 

mempengaruhi kondisi perekonomian. 

 Dalam penelitian ini penulis melakukan analisa untuk mengetahui 

hubungan ROA, Leverage, Ukuran perusahaan, Beta Saham dan Pembagian 

Dividen terhadap Return Saham. Periode penelitian yang diambil digunakan oleh 

penulis adalah dari tahun 2013-2015 dimana pada sepanjang tahun 2013 terjadi 

terpuruknya nilai tukar Rupiah di pasar modal yang bermula karena 

penawarannya tinggi sedangkan permintaan atas Rupiah sedikit. Ini disebabkan 

oleh keluarnya sejumlah besar investasi portofolio asing dari Indonesia. 

Keluarnya investasi portofolio asing ini menurunkan nilai tukar Rupiah, karena 

dalam proses ini, investor menurkar Rupiah dengan mata uang negara lain untuk 

diinvestasikan di negara lain. Artinya, terjadi peningkatan penawaran atas Rupiah. 

Adapun indikasi dari keluarnya investasi portofolio asing ini bisa dilihat dari 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cenderung menurun seiring dengan 

kecenderungan menurun dari Rupiah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

periode pengamatan adalah periode pada sekitar masa krisis global tersebut. hasil 

dari penelitian nanti pada akhirnya dapat menunjukkan apakah Return On Assets, 

Leverage, ukuran perusahaan, beta saham dan dividen dapat memiliki pengaruh 

terhadap return saham pada masa krisis global ini? 

 Dalam penelitian ini analisis leverage dapat dilihat dari rasio leverage 

keuangan perusahaan. Rasio leverage keuangan merupakan perbandingan antara 

total hutang perusahaan dengan total modal perusahaan. Dengan rasio leverage 

maka dapat diketahui struktur modal perusahaan dan kemampuannya dalam 
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membayar hutang kepada kreditor. Sedangkan tingkat resiko pasar akan diukur 

dengan menggunakan beta saham. Menurut Brigham & Houston (2013), resiko 

pasar dapat diukur oleh suatu tingkatan dimana saham tertentu cenderung ke atas 

dan kebawah dengan pasar yang tercermin dalam beta saham.Dalam melakukan 

investasi, para investor atau calon investor tentunya menghararapkan keutungan 

dari investasi yang ditanamkan. Untuk mengetahui kinerja perusahaan, pada 

umumnya investor akan melakukan analisa pada laporan keuangan perusahaan, 

hasil analisa tersebut akan menjadi acuan investor apakah perusahaan memilki 

kinerja keuangan yang baik atau tidak dan apakah layak untuk menanamkan 

investasi pada perusahaan tersebut. Untuk menilai kinerja keuangan dapat diukur 

dengan menggunakan anlisis rasio, baik dengan profitabilitas maupun leverage 

keuangan. 

 Tampubolon (2014) mengatakan bahwa rasio keuangan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap return saham dengan variabel independen menggunakan 

pendekatan Price Earning Ratio, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, Return 

on Investment dan Return on Equity. Namun jika dilihat secara masing-masing 

dari variabel, terdapat variabel Debt to Equity Ratio dan Return on Equity yang 

tidak signifikan terhadap return saham.  Untuk masing-masing variabel lainnya 

mempunyai pengaruh signifikan. Objek penelitian yang diambil adalah 

perusahaan perkebunan yang terdaftar di BEI. Dari beberapa penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, beberapa variabel berpengeruh 

signifikan namun beberapa variabel juga tidak signifikan, bahkan beberapa 

variabel independen hasil pengujiannya tidak konsisten. 
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 Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul: “Pengaruh Return On Assets, Leverage¸ Ukuran Perusahaan, 

Beta Saham dan Pembagian Dividen Terhadap Return Saham Periode 2013-

2015 (Studi Pada Perusahaan LQ-45 Di Bursa Efek Indonesia)” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah Return on Assets (ROA) memiliki pengaruh signifikan terhadap return 

saham?  

2. Apakah Leverage Ratio memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham? 

3. Apakah Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap return 

saham? 

4. Apakah Beta Saham memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham? 

5. Apakah Pembagian Dividen memiliki pengaruh signifikan terhadap return 

saham? 

6. Apakah Return on Assets (ROA), Leverage Ratio, Ukuran Perusahaan, Beta 

Saham dan pembagian Dividen memiliki pengaruh signifikan terhadap return 

saham? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah Return on Assets (ROA) berpengaruh signifikan 

terhadap return saham?  

2. Untuk mengetahui apakah Leverage Ratio memiliki berpengaruh signifikan 

terhadap return saham?  

3. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

return saham?  

4. Untuk mengetahui apakah Beta Saham berpengaruh signifikan terhadap return 

saham?  

5. Untuk mengetahui apakah pembagian Dividen berpengaruh signifikan terhadap 

return saham?  

6. Untuk mengetahui apakah Return on Assets (ROA), Leverage Ratio, Ukuran 

Perusahaan, Beta Saham dan pembagian Dividen berpengaruh signifikan terhadap 

return saham?  
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Sementara itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

bentuk sebagai berikut : 

a. Bagi Peneliti 

 Penelitian ini tidak hanya bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana ekonomi di fakultas ekonomi dan ilmu sosial 

Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim, tetapi juga sebagai sarana 

mengimplentasikan teori-teori yang telah penulis dapat selama duduk di bangku 

perkuliahan. 

b. Bagi Perusahaan 

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyajikan informasi yang dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan investasi. 

c. Bagi Peneliti Berikutnya 

 Diharapkan memberikan informasi yang mendukung beberapa penelitian 

sebelumnya mengenai komponen yang dapat mempengaruhi return saham dan 

sebagai referensi bagi akademisi yang akan melakukan penelitian tentang return 

saham. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 Dalam penulisan skripsi ini peneliti nantinya akan membagi lima bab, 

dimana masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub dengan uraian sebagai berikut: 

BAB I  : Pendahuluan 

  Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah 

yang hendak dikaji, penelitian-penelitian terdahulu yang pernah 

dilakukan, perumusan masalah untuk penelitian, tujuan dan 

manfaat penelitian, serta sistematika penelitian. 

BAB II : Landasan Teori dan Perumusan Hipotesis 

  Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori yang melandasi penelitian 

yaitu tentang return saham selaku variabel terikat dan ROA, 

Leverage, Ukuran Perusahaan, Beta Saham dan Dividen sebagai 

variabel bebas yang akan dilihat pengaruhnya terhadap variabel 

terikat. Selanjutnya akan dipaparkan hipotesis penelitian yang akan 

diuji. 

BAB III : Metodologi Penelitian 

  Dalam bab ini akan diuraikan metodologi penelitian yang 

digunakan dalam penulisan skripsi ini, yang meliputi objek 

penelitian, sampel peneltian, variabel penelitian, metode 

pengumpulan data, metode pengolahan data, serta alat analisa yang 

digunakan, diantaranya analisis regresi berganda, uji F, uji 
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normalitas data, uji asumsi klasik, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas, serta uji autokorelasi. 

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

  Dalam bab ini akan diuraikan mengenai proses penganalisaan data 

yang meliputi pengolahan data. 

BAB V : Penutup 

  Dalam bab ini akan diuraikan beberapa kesimpulan yang diperoleh 

dari penelitian yang telah dilakukan, disertai saran-saran yang perlu 

disampaikan. 


