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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan perekonomian pasar bebas saat ini semakin ketat, sehingga 

mengakibatkan persaingan didalam dunia usaha. Hal ini disebabkan karena 

semakin banyaknya perusahaan yang berdiri dan berkembang sesuai dengan 

bertambahnya jumlah unit usaha ataupun meningkatnya kegiatan ekonomi 

yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan pasar. Menurut Tandelilin 

(2010:26) Untuk menunjang kegiatan perekonomian diperlukan lembaga 

perantara yang dapat mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan 

dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan 

sekuritas yang biasa disebut dengan pasar modal. 

Pasar modal merupakan sarana yang efektif untuk mempercepat 

pertumbuhan perusahaan. Karena pasar modal adalah tempat dimana berbagai 

pihak khususnya perusahaan menjual saham (stock) dan obligasi (bonds) 

dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan 

sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat dana perusahaan (Fahmi dan 

Hadi dalam reihan. 2011:16). Dengan adanya pasar modal, perusahaan 

mempunyai kesempatan untuk memperoleh sumber dana lain yang bersumber 

dari masyarakat. Selain itu, pasar modal juga memberikan berbagai alternatif 

investasi bagi para investor guna untuk mendapatkan tingkat pengembalian 

(return) saham. 
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Return Saham adalah suatu tingkat pengembalian saham yang diharapkan 

atas investasi yang dilakukan dalam saham atau beberapa kelompok saham 

melalui suatu portofolio. Kinerja keuangan yang baik dari sebuah perusahaan 

merupakan pertimbangan yang utama bagi investor. Semakin baik tingkat 

kinerja keuangan suatu perusahaan maka diharapkan harga saham meningkat 

dan akan memberikan keuntungan (return) saham bagi investor, karena return 

saham merupakan selisih antara harga saham sekarang dan harga saham 

sebelumnya. Return saham yang tinggi merupakan salah satu daya tarik bagi 

investor untuk menanamkan dananya dipasar modal. Dengan demikian kalau 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba meningkat maka harga 

saham juga meningkat. Semakin tinggi return atau keuntungan yang diperoleh, 

maka semakin baik posisi pemilik perusahaan (Husnan dalam Puspitasari. 

2012:1). 

Fenomena naik turunnya indeks harga saham gabungan (IHSG) dibursa 

efek Indonesia pada tahun 2013 serta kejadian turunnya harga emas dunia 

pada tanggal 19 agustus 2013, juga menjadi pertimbangan para investor yang 

menanamkan modalnya. Karena pada saat itu, indeks saham melemah hampir 

250 poin atau mencapai 5%. Sementara itu pada pekan sebelumnya, IHSG 

berhasil membukukan kenaikan hampir 400 poin, atau 8,9%. Selain sentimen 

domestik perkembangan ekonomi global turut mempengaruhi aksi jual beli 

saham di BEI. Robin setiawan, pengamat saham dari PT. Valbury Asia 

Securities, kamis 4 juli 2013 mengatakan, bahwa fenomena fluktuasi indeks 

yang cepat naik dan turun itu terjadi karena mengikuti perkembangan ekonomi 
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global yang belum stabil. Kondisi itu, menurut dia, diawali dengan rencana 

pengurangan stimulus ekonomi di amerika serikat yang berdampak pada 

proyeksi pertumbuhan ekonomi negara tersebut, dan proyeksi pertumbuhan 

ekonomi global (www.VIVAnews.co.id). 

Akibat terjadinya fluktuasi indeks harga saham gabungan serta turunnya 

harga emas dunia pada tahun 2013 tersebut menyebabkan salah satu 

perusahaan LQ45 yaitu PT. Aneka Tambang (ATNM) delisting dari indeks 

LQ45 pada periode agustus 2013 sampai januari 2014. Perusahaan ATNM  

dikeluarkan dari indeks LQ45 juga disebabkan karena beberapa bulan terakhir 

tidak aktif memberi sinyal positif kinerja perseroan. Sehingga, investor lebih 

terpengaruh pada info turunnya harga emas dunia, salah satu komoditas 

unggulan ATNM. Ini akan memberi imbas kepada investor yang menanamkan 

modalnya. Para investor berharap untuk mendapatkan return saham yang tinggi, 

tapi yang terjadi faktanya kerugian yang harus ditanggung investor 

dikarenakan adanya permasalahan tentang likuiditas saham pada PT. Aneka 

Tambang (ATNM). Selain ATNM, sesama BUMN PT. Garuda Indonesia 

(GIAA), dan PT. Indika Energy (INDY) yang statusnya swasta murni, turut 

terlempar dari penghitungan indeks LQ45 (www.merdeka.com).  

Dampak fluktuasi indeks harga saham gabungan serta turunnya harga 

emas dunia pada tahun 2013 tersebut juga dirasakan oleh PT. Gudang Garam 

Tbk, karena menyebabkan pergerakan harga saham PT. Gudang Garam  Tbk 

juga mengalami fluktuatif, karena harga saham  mengalami pergerakan yang 

cukup signifikan, dengan harga saham yang fluktuatif, para investor harus 

http://www.vivanews.co.id/
http://www.merdeka.com/
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berhati-hati jika ingin menginvestasikan uangnya pada saham PT. Gudang 

Garam Tbk, karena harga saham sewaktu-waktu bisa jatuh, bisa juga 

meningkat. Adapun Pergerakan return saham ketika tahun 2010-2012 juga  

mengalami penurunan, hal ini diakibatkan oleh penetrasi dan ekspansi yang 

dilakukan oleh pesaing PT. Gudang Garam Tbk, yakni PT. Bentoel 

Internasional Investama (RMBA), PT. HM Sampoerna Tbk (HMSP) yang 

terus menciptakan produk rokok yang menjangkau kalangan menengah 

kebawah, hal ini dibuktikan penurunan return saham tahun 2010 sebesar 

69,15%, kemudian pada tahun 2011 turun menjadi 50,52%, dan sampai 19 

oktober 2012 return saham PT. Gudang Garam Tbk anjlok menjadi -15,47% 

(www.inflasikeuangan.co.id). 

Menurut Tandelilin (2010:103-104) Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi tingkat pengembalian (return) saham yaitu ada faktor yang 

bersifat fundamental dan ada juga yang bersifat makro seperti tingkat suku 

bunga, inflasi, nilai tukar dan faktor-faktor non ekonomi seperti kondisi 

negara (politik), kondisi pasar, finansial, bisnis dan faktor lainnya. Adapun 

faktor fundamental biasanya dapat dilakukan dengan dengan menggunakan 

rasio-rasio keuangan. Jadi didalam penelitian ini peneliti menggunakan 

variabel Struktur Modal, Growth, Firm Size, beta, dan Return On Investment 

(ROI) yang dapat mempengaruhi return saham. 

Kondisi perusahaan yang baik dapat dilihat dari struktur modal, karena 

struktur modal perusahaan akan mempunyai efek langsung terhadap posisi 

finansialnya. Suatu perusahaan yang mempunyai struktur modal tidak baik, 
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dimana mempunyai hutang yang sangat besar akan memberikan beban yang 

sangat berat kepada perusahaan yang bersangkutan (Rohmah.2013:5). 

Menurut Fahmi (2014:180) Struktur modal bertujuan memadukan sumber 

dana permanen yang selanjutnya digunakan perusahaan dengan cara yang 

diharapkan akan mampu memaksimumkan nilai perusahaan. Bagi sebuah 

perusahaan sangat dirasa penting untuk memperkuat kestabilan keuangan yang 

dimilikinya, karena perubahan dalam struktur modal diduga bisa 

menyebabkan perubahan nilai perusahaan, maka secara otomatis juga akan 

mempengaruhi return saham yang diharapkan oleh para investor. 

Growth menggambarkan tolak ukur keberhasilan perusahaan. 

Keberhasilan tersebut juga menjadi tolak ukur investasi untuk pertumbuhan 

pada masa yang akan datang. Tingkat pertumbuhan asset perusahaan yang 

tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu berkembang dibandingkan 

dengan periode sebelumnya. Hal ini akan menarik bagi investor karena 

berdampak kepada nilai intrinsik suatu saham. Sehingga investor akan rela 

untuk membeli suatu saham dengan harga yang relatif lebih tinggi 

diibandingkan  saham perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan asset 

yang lebih rendah. Dengan adanya tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi 

maka harapan investor akan suatu nilai intrinsik saham cenderung meningkat 

sehingga hal ini direspon dengan dilakukannya aksi beli oleh para investor 

yang berakibat pada kenaikan harga saham yang akhirnya meningkatkan 

return saham (Rohmah. 2013:11). 
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Firm Size adalah ukuran atas besarnya asset yang dimiliki perusahaan 

sehingga perusahaan besar umumnya mempunyai total aktiva yang besar pula. 

Perusahaan besar dapat lebih mudah untuk mengakses pasar modal 

dibandingkan dengan perusahaan yang kecil. Menurut Beaver, Kettler dan 

scholer dalam sunarto (2009:5) menyatakan bahwa semakin besar nilai yang 

dihasilkan suatu perusahaan, yang tercermin dari nilai asset yang dimilikinya, 

maka akan mempengaruhi prospek perusahaan dimasa depan. Perusahaan 

yang memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang lama akan 

menyebabkan saham perusahaan menarik bagi investor. Selain itu, Short dan 

Keasey dalam Sunarto (2009:5) juga menyatakan bahwa perusahaan 

berukuran skala besar akan semakin mampu mencapai skala ekonomisnya, 

sehingga akan meningkatkan pengembalian (return) seperti yang diharapkan 

investor.  

Beta merupakan ukuran kepekaan return sekuritas terhadap return pasar. 

Semakin besar beta suatu sekuritas, semakin besar kepekaan return sekuritas 

tersebut terhadap perubahan return pasar  menurut Suad dalam CAPM dalam 

Aufa (2013:5) hubungan return saham dengan resiko sistematis digambarkan 

sebagai hubungan linear positif, artinya semakin tinggi risiko yang akan 

ditanggung oleh investor maka semakin besar return saham yang diharapkan 

oleh investor. Dengan kata lain investor yang berharap memperoleh tingkat 

keuntungan yang tinggi, berarti bersedia menanggung risiko yang tinggi. 

Rasio return on investment ini menunjukkan kemampuan perusahaan 

dengan seluruh modal yang ada di dalamnya untuk menghasilkan keuntungan 
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(Rahardjo. 2007:120). ROI juga merupakan salah satu rasio keuangan yang 

merupakan dasar untuk menilai dan menganalisis prestasi operasi perusahaan. 

Para investor menggunakannya sebagai alat untuk mengevaluasi nilai saham 

dan obligasi perusahaan. Selain itu, ROI juga digunakan untuk mengukur 

adanya jaminan atas keamanan dana yang akan ditanamkan dalam perusahaan. 

Rasio ini mengukur tingkat keuntungan yang dihasilkan dari investasi total. 

Semakin tinggi rasionya, semakin baik keadaaan perusahaan (Setiawan dan 

Kusrini. 2010:75). 

Penelitian sebelumnya mengenai Pengaruh Struktur modal, Growth, Firm 

Size, Beta, dan Return On Investment (ROI) Terhadap Return Saham ini telah 

banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Amrin (2009) yang meneliti 

tentang Pengaruh Asset Growth, Leverage, Dan Return On Investment 

Terhadap Return Saham Pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar Di 

Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2005-2007 menyimpulkan bahwa secara 

parsial variabel Debt to Equity Ratio dan Return On Investment mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap Return saham. Penelitian yang dilakukan 

oleh Rohmah (2013) yang meneliti tentang Pengaruh Struktur Modal, Return 

On Investment, dan Growth Terhadap Return Saham pada perusahaan yang 

listing di LQ45 menyimpulkan bahwa secara parsial Variabel ROI dan  

growth yang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap Return 

Saham, sedangkan variabel Struktur modal dan Growth tidak mempunyai 

pengaruh secara parsial terhadap Return Saham. Selanjutnya penelitian yang 

dilakukan oleh Aufa (2013) yang meneliti tentang pengaruh Struktur Modal, 
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Resiko Sistematis, dan Tingkat Likuiditas Terhadap Return Saham pada 

Perusahaan Finance yang Listing Di Bursa Efek Indonesia menyimpulkan 

bahwa secara parsial variabel  Struktur Modal, Resiko Sistematis, dan Tingkat 

Likuiditas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap return saham.  

Adapun perbedaan penelitian ini dengan peneliti yang terdahulu yaitu 

terletak pada variabel dan objek penelitiannya. Disini peneliti menggunakan 

variabel independen Struktur Modal, Growth, Firm Size, Beta, dan Return On 

Investment (ROI), serta objek penelitiannya yaitu Perusahaan LQ45 yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2012-2015. Meskipun penelitian 

tentang return saham telah banyak dilakukan, namun penelitian dibidang ini 

masih dianggap masalah yang menarik untuk diteliti karena adanya 

inkonsistensi hasil penelitian. 

Berdasarkan uraian diatas dan latar belakang, maka penulis ingin 

mengadakan penelitian dengan judul: “PENGARUH STRUKTUR MODAL, 

GROWTH, FIRM SIZE, BETA, DAN RETURN ON INVESTMENT (ROI) 

TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN LQ45 TAHUN 

2012-2015”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang 

menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah Struktur Modal berpengaruh terhadap return saham? 

2. Apakah Growth berpengaruh terhadap return saham? 
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3. Apakah Firm Size berpengaruh terhadap return saham? 

4. Apakah Beta berpengaruh terhadap return saham? 

5. Apakah Return On Investment (ROI) berpengaruh terhadap return 

saham? 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang ingin diteliti oleh penulis, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk Mengetahui Apakah Struktur Modal berpengaruh terhadap 

return saham. 

2. Untuk Mengetahui Apakah Growth berpengaruh terhadap return 

saham. 

3. Untuk Mengetahui Apakah Firm Size berpengaruh terhadap return 

saham. 

4. Untuk Mengetahui Apakah Beta berpengaruh terhadap return saham. 

5. Untuk Mengetahui Apakah Return On Investment (ROI) berpengaruh 

terhadap return saham. 

  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Investor/calon investor di pasar modal, hasil penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dalam pengambilan keputusan 
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investasi untuk mendapatkan tingkat pengembalian (return) saham 

yang diharapkan. 

2. Bagi Perusahaan selaku emiten, dapat dijadikan referensi sebagai daya 

tarik agar para investor mau menanamkan modalnya diperusahaan 

tersebut. 

3. Pada Bidang Akademik, Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

dasar untuk melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut dan juga 

dapat menambah khasanah pustaka bagi yang berminat mendalami 

pengetahuan dalam bidang return saham. 

4. Bagi Penulis, Kegunaan penelitian ini akan menambah pengalaman 

serta wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh Struktur Modal,  

Growth, Firm Size, Beta, dan ROI pada Perusahaan LQ45. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI Berisi landasan teori yang menjelaskan 

tentang  pasar modal, Return Saham, Struktur Modal, Growth, 

Firm Size, beta, Return On Investment (ROI), penelitian terdahulu, 

desain penelitian dan hipotesis yang menjelaskan teori-teori yang 

berhubungan dengan pokok pembahasan dan penelitian terdahulu 
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dan menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisa 

penelitian. 

BAB III METODELOGI PENELITIAN Berisi tentang metode penelitian 

yang akan digunakan penelitian, seperti metode pengambilan 

sampel, jenis data yang digunakan beserta sumbernya, teknik 

pengumpulan data, dan metode analisa yang digunakan untuk 

menganalisa hasil pengujian sampel. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Berisi tentang deskriptif obyek 

penelitian, analisa data, hasil penelitian mengenai Struktur Modal, 

Growth, Firm Size, beta, Return On Investment (ROI) yang 

mempengaruhi return saham dan pembahasannya. 

BAB V   PENUTUP Berisi tentang simpulan atas hasil pembahasan analisa 

data penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang 

bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. 

 

 


