
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia cara untuk mendapatkan dana dan peningkatan laba untuk 

perusahaan dapat diperoleh melalui investasi di pasar modal. Karena pasar 

modal sebagai sarana pasar tempat pertemuan dalam melakukan transaksi dari 

masyarakat ke berbagai sektor yang melaksanakan investasi. Perkembangan 

pasar modal di Indonesia telah mendorong perusahaan-perusahaan menjual 

sebagian besar sahamnya kepada masyarakat atau pihak yang memiliki 

kelebihan dana yang biasa disebut sebagai investor. Para investor berharap 

dengan membeli saham, mereka dapat menerima keuntungan pada saat 

sahamnya akan dijual lagi. Tetapi pada saat yang sama para investor harus 

siap menghadapi resiko bila hal sebaliknya terjadi. Oleh karena itu, para 

investor harus berhati-hati dalam melakukan investasi dengan membeli saham 

di pasar modal. Karena sebelum mengambil keputusan investasi yang akan 

dilakukan investor sebaiknya terlebih dahulu menganalisis informasi 

akuntansi yang terdapat pada laporan keuangan agar investasi yang dilakukan 

dapat memberi keuntungan (return).  

Besarnya keuntungan (return) yang diperoleh tergantung perubahan harga 

saham dalam perdagangan saham, karena memperoleh keuntungan (return) 

adalah tujuan utama dari aktivitas perdagangan para investor di pasar modal. 

Menurut Jugiyanto, 2000 return merupakan hasil yang diperoleh dari 

investasi, return dapat berupa realisasi yang sudah terjadi atau return 
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ekspetasi yang belum terjadi tetapi yang diharapkan akan terjadi dimasa 

datang. Return realisasi (realized return) merupakan return yang telah terjadi 

dan dihitung berdasarkan data histories. Return realisasi itu dapat digunakan 

sebagai salah satu untuk mengukur kinerja perusahaan. Terdapat dua faktor 

yang mempengaruhi return suatu investasi, yang pertama adalah faktor 

internal perusahaan seperti kualitas dan reputasi manajemennya, struktur 

permodalannya, struktur utang perusahaan lalu faktor yang kedua adalah 

faktor eksternal perusahaan seperti pengaruh kebijakan moneter dan fiskal 

serta perkembangan sektor industrinya (Ang,1997). Dua faktor itulah yang 

membuat para investor ingin melakukan investasi saham. Para investor tertarik 

untuk berinvestasi jika faktor eksternal dan internal dalam kondisi baik, 

sehingga permintaan terhadap saham akan meningkat serta mengakibatkan 

harga saham meningkat juga. 

Saham adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan modal/dana pada suatu 

perusahaan (Fahmi, 2011). Menurut Damaji dan Fakhruddin (2001), saham 

adalah tanda penyertaan atau pemilikan seorang atau badan dalam suatu 

perusahaan maupun perseroan terbatas atau dapat dikatakan juga saham adalah 

tanda bukti memiliki perusahaan dimana pemiliknya disebut juga sebagai 

pemegang saham (shareholder atau stockholder). Sedangkan pengertian 

return saham itu sendiri adalah penghasilan yang diperoleh selama periode 

investasi per sejumlah dana yang diinvestasikan dalam bentuk saham. 

Bagi perusahaan yang ingin masuk di pasar modal harus mampu 

meningkatkan nilai perusahaan sehingga terjadi peningkatan penjualan 
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sahamnya di pasar modal. Kehadiran pasar modal di Indonesia ditandai 

dengan banyaknya investor yang mulai menanamkan sahamnya di industri 

real estate dan properti. Semakin berkembang pesatnya sektor real estate dan 

properti ini didukung karena semakin tingginya permintaan akan kebutuhan 

papan. Banyak masyarakat yang menginvestasikan modalnya di industri 

properti karena harga tanah yang cenderung selalu naik. Harga tanah 

cenderung naik dikarenakan supply tanah bersifat tetap, sedangkan demand 

akan selalu besar seiring pertambahan penduduk. Selain itu yang menentukan 

harga tanah naik bukanlah pasar tetapi orang yang memiliki tanah.  

Menurut Putri (2012) salah satu cara yang digunakan dalam menilai 

perusahaan adalah pendekatan fundamental. Pendekatan tersebut terutama 

ditunjukan kepada faktor-faktor yang pada umumnya berada diluar pasar 

modal, yang dapat mempengaruhi harga saham dimasa-masa yang akan 

datang. Hal-hal yang termasuk dalam analisis fundamental antara lain adalah 

analisis ekonomi dan industri. penilaian perusahaan secara individu baik 

menggunakan variabel penelitian seperti deviden maupun pendapatan 

(income). Faktor fundamental dari perusahaan yang dapat menjelaskan 

kekuatan dan kelemahan kinerja keuangan perusahaan di antaranya adalah 

rasio-rasio keuangan. Melalui rasio-rasio keuangan kita bisa membuat 

perbandingan yang berarti dalam dua hal. Pertama, kita bisa membandingkan 

rasio keuangan suatu perusahaan dari waktu ke waktu untuk mengamati  

kecenderungan (trend) yang sedang terjadi. Kedua, kita bisa membandingkan 
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rasio keuangan sebuah perusahaan dengan perusahaan lain yang masih 

bergerak dalam industri yang relatif sama dengan periode tertentu. 

Rasio-rasio yang digunakan pada penelitian ini adalah return on asset 

(ROA), return on equity (ROE), earning per share (EPS), price earning ratio 

(PER), current ratio (CR). Return on asset (ROA) dan return on equity (ROE) 

digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang 

ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam 

hubungannya dengan penjualan dan investasi. Semakin baik rasio ini maka 

semakin baik pula kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. 

Earning per share (EPS) dan price earning ratio (PER) rasio yang 

menggambarkan kondisi yang terjadi di pasar. Rasio ini dapat memberikan 

pemahaman bagi pihak manajemen perusahaan terhadap kondisi penerapan 

yang akan dilaksanakan dan dampaknya pada masa yang akan datang. Current 

ratio (CR) adalah rasio perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang 

lancar. Semakin besar current yang dimiliki menunjukan besarnya 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya terutama 

modal kerja yang sangat penting untuk menjaga performance kinerja 

perusahaan yang pada akhirnya mempengaruhi performance harga saham. Hal 

ini dapat memberikan keyakinan kepada investor untuk memiliki saham 

perusahaan tersebut sehingga dapat meningkatkan return saham 

Ang (1997) mengatakan bahwa Return on asset (ROA) merupakan rasio 

yang terpenting di antara rasio profitabilitas yang ada untuk memprediksi 

return saham. Jika Return on asset (ROA) semakin meningkat, maka kinerja 
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perusahaan juga semakin membaik, karena tingkat kembalian semakin 

meningkat (Hardiningsih et.al., 2002). Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Peneliti Ulupui (2006) menyatakan bahwa Return on asset (ROA)  

berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Menurut peneliti 

Kusumo (2011) menyatakan bahwa Return on asset (ROA) tidak berpengaruh 

terhadap return saham dan menurut peneliti Susilowati dan Tri (2011) 

menyatakan bahwa Return on asset (ROA) berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap return saham. 

Return on equity (ROE) disebut juga dengan laba atas equity, atau disebut 

juga perputaran total aset. Rasio ini mengkaji sejauh mana perusahaan 

mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan laba atas 

ekuitas. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Saleh (2009) dalam 

penelitiannya menyimpulkan bahwa Return on equity (ROE) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Menurut Rinati (2008) 

mengatakan bahwa return on equity (ROE) tidak berpengaruh terhadap harga 

saham. Sedangkan menurut Pujiatmoko menyatakan bahwa return on equity 

(ROE) berpengaruh terhadap harga saham. 

Earning per share (EPS) adalah rasio yang sering digunakan oleh para 

investor sebagai alat bantu mengukur kinerja perusahaan. Rasio ini merupakan 

ukuran besarnya laba perusahaan yang diperoleh per lembar sahamnya. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hadianto (2008) menyatakan bahwa 

earning per share (EPS) berpengaruh positif terhadap harga saham. Peneliti 

yang dilakukan oleh Pasaribu (2008) menyatakan bahwa earning per share 
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(EPS) berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sedangkan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Susilowati dan Tri (2011) menyatakan bahwa 

earning per share (EPS) tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Price earning ratio (PER) merupakan rasio harga terhadap laba yang 

maksudnya adalah perbandingan antara harga pasar per lembar saham dengan 

laba per lembar saham. Peneliti yang dilakukan oleh Margareta dan Irma 

(2008) menghasilkan bahwa price earning ratio (PER) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap return saham. Menurut Hadiyanto (2008) menyatakan 

bahwa price earning ratio (PER) berpengaruh positif terhadap harga saham. 

Sedangkan menurut Suhardiyah (2002) menyatakan bahwa price earning ratio 

(PER) tidak berpengaruh terhadap return saham.  

Current ratio (CR) merupakan rasio perbandingan antara aktiva lancar dan 

hutang lancar (Prihantini, 2009). Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Kusumo (2011) menyatakan bahwa current ratio (CR) tidak berpengaruh 

terhadap return saham. Penelitian yang dilakukan oleh Widjaja (2009) 

menyatakan bahwa current ratio (CR) berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap return saham. sedangkan, Menurut Ihsan (2009) 

menyatakan bahwa current ratio (CR) berpengaruh terhadap harga saham dan 

menurut Meythi (2007) menyatakan bahwa current ratio (CR) berpengaruh 

terhadap return saham.  

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan 

oleh Susilowati dan Tri (2011) dengan penelitiannya yang berjudul Reaksi 

Signal Rasio Profitabilitas dan Rasio Solvabilitas Terhadap Return Saham 
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Perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan peneliti tersebut rasio yang 

digunakan adalah earning per share (EPS), net profit margin  (NPM), return 

on asset (ROA), return on equity (ROE), Debt to equity ratio (DER). Bedanya 

dalam penelitian ini adalah net profit margin (NPM) diganti dengan rasio 

price earning share (PER) dikarenakan price earning share (PER) adalah 

harga laba yang dimana para investor ingin memperoleh laba yang tinggi 

karena semakin tinggi price earning share (PER) maka pertumbuhan laba 

yang diharapkan mengalami kenaikan. Rasio debt to equity ratio (DER) 

diganti dengan current ratio (CR) karena rasio merupakan ukuran yang paling 

utama terhadap kesanggupan perusahaan membayar hutangnya dalam jangka 

pendek. 

Penelitian ini penting karena hasil yang diperoleh dari penelitian terdahulu 

saling bertentangan, sehingga penelitian ini ingin menganalisis kembali 

temuan peneliti sebelumnya dari sudut fundamental perusahaan yaitu rasio 

yang terdapat dalam laba terutama ROA dan ROE serta rasio pasar yaitu EPS 

dan PER dan juga rasio likuiditas yaitu CR terhadap tingkat imbal hasil 

(return) saham perusahaan-perusahaan yang masuk katagori industri sektor 

real estate dan properti. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kondisi 

laporan keuangan dan prestasi suatu perusahaan. Karena apabila kondisi 

laporan keuangan dan prestasi perusahaan itu baik maka akan menimbulkan 

kepercayaan terhadap investor untuk mengiventasikan dana atau menanamkan 

saham pada perusahaan untuk memperoleh return saham yang tinggi. 

Pengaruh Return On Assets (ROA)..., Ully Desty Cahyaningrum, Fakultas Ekonomi UMP, 2013



Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan pada periode 2009-2011, 

sehingga diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih aktual dan akurat.  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya maka dilakukan 

penelitian dengan judul : 

"PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), RETURN ON EQUITY 

(ROE), EARNING PER SHARE (EPS), PRICE TO EARNING RATIO (PER), 

CURRENT RATIO (CR) TERHADAP RETURN SAHAM (Study Kasus pada 

Perusahaan Real Estate dan Properti yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode Tahun 2009-2011)"  

1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diatas maka perumusan 

masalahnya sebagai berikut : 

1. Apakah return on asset (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

return saham? 

2. Apakah return on equity (ROE) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap return saham? 

3. Apakah earning per share (EPS) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap return saham? 

4. Apakah price to earning ratio (PER) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap return saham? 

5. Apakah current ratio (CR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

return saham? 
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1.3. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan ini dibatasi 

pada:  

1. Penelitian ini dibatasi pada rasio keuangan yaitu rasio Return On Asset 

(ROA), Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), Price to 

Earning Ratio (PER) dan current ratio (CR). 

2.  Periode data yang diambil selama 3 tahun dari tahun 2009, 2010, 2011 

1.4. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai 

adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh return on asset (ROA) terhadap return 

saham. 

2. Untuk menganalisis pengaruh return on equity (ROE) terhadap return 

saham. 

3. Untuk menganalisis pengaruh earning per share (EPS) terhadap return 

saham. 

4. Untuk menganalisis pengaruh price to earning ratio (PER) terhadap return 

saham. 

5. Untuk menganalisis pengaruh current ratio (CR) terhadap return saham. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya : 

1. Bagi para investor, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

masukan dalam melakukan prediksi return saham, yang pada akhirnya 
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dapat memberikan sumbangan informasi bagi pihak investor untuk 

mengambil keputusan melakukan investasi atau tidak. 

2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai alat analisis 

dalam pembuatan keputusan mengenai kinerja perusahaan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat mendukung penelitian 

selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan return on 

asset, return on equity, earning per share, price to earning ratio, current 

ratio dan return saham pada perusahaan real estate dan properti. 
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