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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

 Kondisi perekonomian Indonesia yang menunjukan kesetabilan membuat 

tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi semakin membaik. Hal ini dibuktikan 

dengan peningkatan  pendapatan  perkapita yang diikuti dengan tingkat daya beli 

masyarakat (BPS, 2014) dalam Prabawa (2015). Meningkatnya kesejahteraan 

masyarakat berpengaruh terhadap pola kehidupan, termasuk dalam hal investasi. 

Masyarakat telah menyadari pentingnya melakukan investasi untuk masa depan 

yang lebih baik (Prabawa, 2015). Terdapat berbagai macam pilihan yang dapat 

dilakukan oleh investor untuk memanfaatkan kelebihan dana yang dimiliki. 

Investor selalu berusaha untuk mencari investasi yang menjanjikan keuntungan 

dengan berbagai pilihan risiko yang ada (Prabawa, 2015). 

 Pasar modal merupakan pasar yang didefinisikan sebagai tempat untuk 

berbagai instrument keuangan (sekuritas) jangka panjang yang dapat diperjual 

belikan, dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh 

pemerintah, public authorities, maupun pihak swasta (Husnan, 1994) dalam 

(Prabawa, 2015). Pasar modal adalah pertemuan antara peminjam modal dan 

pembeli, dan bentuk kegiatan ini berada di suatu tempat dimana pemberi modal 

(investor) dan peminjam modal dapat bertemu secara langsung. Salah satu cara 

bagi perusahaan untuk mendapatkan modal adalah dengan cara menawarkan 

kepemilikan perusahaan tersebut kepada masyarakat/ publik (go public) (Bisarna, 

2015).  
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 Saat melakukan investasi, investor mengharapkan pengembalian investasi 

(return) dari investasi yang dilakukan,. Return saham adalah suatu tingkat 

pengembalian saham yang diharapkan atas investasi yang dilakukan dalam saham 

atau beberapa kelompok saham melalui portofolio. Return dapat dibedakan 

menjadi dua jenis yaitu, return realisasian (realized return) dan return 

ekspetasian (expected return) (Jogiyanto,2014). 

 Banyak faktor yang mempengaruhi harga saham atau return saham, baik yang 

bersifat makro maupun mikro ekonomi. Faktor makro ada yang bersifat ekonomi 

maupun non ekonomi. Faktor makro ekonomi terinci dalam beberapa variabel 

ekonomi, misalnya inflasi, suku bunga, kurs valuta asing, tingkat pertumbuhan 

ekonomi, harga bahan bakar minyak di pasar internasional, dan indeks saham 

regional. Faktor makro non ekonomi mencakup peristiwa politik domestik, 

peristiwa sosial, peristiwa hukum, dan peristiwa politik internasional. Sementara 

itu, faktor mikro ekonomi terinci dalam beberapa variabel, misalnya laba per 

saham, dividen per saham, nilai buku per saham, debt equity ratio, dan rasio 

keuangan lainnya. 

 Bagi para investor tingkat return menjadi faktor utama dalam investasi, oleh 

karena itu penting dianalisis kemampuan perusahaan mengenai kinerja keuangan 

yang dapat diukur dengan menggunakan Debt to Equity Ratio (DER), Return on 

Asset  (ROA), Current ratio (CR), Total Asset Turn Over (TATO). Sementara 

manajemen risiko dapat diukur dengan menggunakan interest rate (ir). Sedangkan 

manajemen modal kerja dapat diukur menggunakan Cash Conversion cycle  
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(CCC), dan untuk mengukur kebijakan dividen menggunaka Earning Per Share 

(EPS) Abdullah (2016).  

 Debt to Equity Ratio (DER) menunjukan tingkat pengembalian yang diterima 

investor berupa dividen semakin kecil risiko yang ditanggung oleh investor akan 

semakin tinggi (Bisara, 2015). Return on Asset (ROA) merupakan rasio yang 

terpenting di antara rasio profitabilitas yang ada untuk return saham. Jika Return 

on Asset (ROA) semakin meningkat, maka kinerja perusahaan juga semakin 

membaik . CR (Current Ratio) adalah rasio perbandingan antara aktiva lancar 

dengan hutang lancar. Semakin besar current ratio yang dimiliki menunjukan 

besarnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya 

terutama modal kerja yang sangat penting untuk menjaga performance/ kinerja 

perusahaan. Total Asset Turn Over (TATO) merupakan rasio untuk mengukur 

tingkat efisiensi perusahaan dalam penggunaan seluruh aset untuk menghasilkan 

penjualan (Bisara, 2015). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Prabawa dan Fitri (2015) menunjukan bahwa 

DER, TATO mempunyai pengaruh terhadap return saham perusahaan 

Telekomunikasi tetapi CR tidak memiliki pengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan Telekomunikasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bisara 

dan Lailatul (2015) menunjukan bahwa ROA mempunyai pengaruh positif 

signifikan terhadap return saham tetapi CR, DER, dan TATO tidak berpengaruh 

signifiksn terhadap return saham. 

 
Analisis Pengaruh Kinerja...Wiwin Wulandari, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Ump, 2018 



4 

 

 Manajemen risiko merupakan seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, 

yang dipunyai organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan 

eksposure organisasi terhadap risiko. Manajemen risiko bertujuan untuk 

mengelola risiko tersebut sehingga bisa memperoleh hasil yang optimal. 

Manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui proses-proses seperti 

identifikasi risiko, evaluasi dan pengukuran risiko, dan pengelolaan risiko pada 

penelitian Prabawa (2015) manajemen risiko diproksikan oleh IR (interest rate).  

 Penelitian yang dilakukan oleh Prabawa (2015) menyatakan bahwa Interest 

Rate (IR) tidak memiliki pengaruh terhadap return saham. Suku bunga SBI 

berpengaruh negatif terhadap Harga Saham pada penelitian Wardani (2016). 

 Manajemen modal kerja berkenaan dengan manajemen current account  

perusahaan (aktiva lancar dan utang lancar). Manajemen modal kerja ini 

merupakan salah satu aspek terpenting dari keseluruhan manajemen 

pembelanjaan perusahaan. Tujuan dari manajemen modal kerja adalah untuk 

mengelola masing-masing pos aktiva lancar dan utang lancar sedemikian rupa, 

sehingga jumlah diinginkan tetap dapat dipertahankan (Lukman,2011). Penelitian 

Prabawa dan Fitria menyatakan bahwa manajemen modal kerja yang di proksikan 

dengan menggunakan Cash Conversion Cycle (CCC) menyatakan bahwa CCC 

tidak memiliki pengaruh terhadap return saham. 

 Selain rasio keuangan, variabel kebijakan dividen juga diduga berpengaruh 

terhadap return saham. Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang 

diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen 
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atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi dimasa 

datang (Sartono, 2010). Adapun faktor yang dipengaruhi oleh dividen seperti, 

arus kas dan kebutuhan investasi suatu perusahaan . Dengan perkataan lain, 

kebijakan dividen menyediakan informasi mengenai performa (performance) 

perusahaan. Hubungan positif antara kebijakan pembayaran dividen dan 

pergerakan harga saham yaitu, perusahaan lebih menekankan pembayaran dividen 

yang stabil, dan Earning merupakan faktor penentu utama dalam kebijakan 

dividen.  Kebijakan dividen dalam variabel ini proksikan oleh Earning Per Share 

(EPS).  

 Earning Per Sahare merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak 

pada satu tahun buku dengan jumlah saham yang diterbitkan. Kenaikan Earning 

Per Share berarti perusahaan sedang dalam tahap pertumbuhan atau kondisi 

keuangannya sedang mengalami peningkatan dalam penjualan dan laba, atau 

dengan kata lain semakin besar Earning Per Share menandakan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih setiap lembar saham 

(Martono, 2009). Menurut Horne dan Wachowice (2005) dalam Martono (2009) 

menyatakan maksimalisasi laba (profit maximization) sering dipandang sebagai 

tujuan yang tepat bagi sebuah perusahaan. Namun, hal ini sebenarnya memiliki 

kelemahan karena dengan hanya menerbitkan saham dan menggunakan hasilnya 

untuk berinvestasi dalam sekuritas yang tidak berisiko laba dapat meningkat. Hal 

tersebut bagi menyatakan jatuhnya laba per  saham (EPS), sehingga ukuran yang 

lebih tepat adalah Earning Per Share.  
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  Penelitian yang dilakukan Hermawan (2012) menyatakan bahwa secara 

parsial terdapat pengaruh positif EPS terhadap return saham pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010. Penelitian Pranata dan Badera 

(2016) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variable 

kebijakan dividen pada return saham diperusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI  tahun 2010-2013. Didukung oleh penelitian Taufik (2016) menyatakan 

terdapat pengaruh positif Earning Per Share terhadap return saham karena tingkat 

keuntungan yang tercermin dalam EPS yang relatif besar, sehingga meningkatkan 

minat investor untuk menanamkan sahamnya pada sektor properti dan real estate. 

 Penelitian ini mengacu pada penelitian Prabawa dan Fitria (2015) yang 

meneliti tentang analisis pengaruh kinerja keuangan, manajemen risiko, 

manajemen modal kerja terhadap return saham pada perusahaan Telekomunikasi 

yang listing di BEI tahun 2010-2013. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yaitu dengan menambahkan variabel kebijakan dividen karena pada 

penelitian sebelumnya kurang memberikan gambaran yang masih komperhensif 

terhadap variabel yang diteliti, Objek penelitian akan dilakukan pada perusahaan 

property dan real estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2014-

2016. Penelitian ini menggunakan perusahaan property dan real estate karena 

pada pada penelitian sebelumnya banyak yang menggunakan perusahaan property 

dan real estate dan pada saat ini perusahaan property dan real estate semakin 

berkembang pesat. 
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 Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk menganalisis 

pengaruh terhadap return saham. sehingga peneliti memilih judul ”Analisis 

Pengaruh Kinerja Keuangan, Manajemen Risiko, Manajemen Modal Kerja, 

dan Kebijakan Dividen Terhadap Return Saham pada Perusahaan Property 

dan Real Estate tahun 2014-2016.” 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap return saham ? 

2. Apakah Return on Asset  (ROA) berpengaruh positif dan signifikan  terhadap 

return saham ? 

3. Apakah Current ratio (CR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap return 

saham ? 

4. Apakah Total Assets Turn Over (TATO) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap return saham ? 

5. Apakah Interest Risk (IR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap return 

saham ? 

6. Apakah Cash Conversion cycle  (CCC) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap return saham ? 

7. Apakah Earning Per Share (EPS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

return saham ? 
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C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1.  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan pembatasan masalah 

diatas maka tujuan penelitian ini adalah : 

a) Untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan perusahaan yang 

dihitung menggunakan proksi DER terhadap return saham . 

b) Untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan perusahaan yang 

dihitung menggunakan proksi ROA terhadap return saham. 

c) Untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan perusahaan yang 

dihitung menggunakan proksi CR terhadap return saham . 

d) Untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan perusahaan yang 

dihitung menggunakan proksi TATO terhadap return saham . 

e) Untuk menganalisis pengaruh manajemen risiko yang dihitung 

menggunaakan Interest Risk (IR) terhadap return saham. 

f) Untuk menganalisis pengaruh dari manajemen modal kerja diukur 

menggunakan CCC terhadap return saham. 

g) Untuk menganalisis pengaruh dari kebijakan dividen diukur 

menggunakan EPS terhadap return saham. 

2.  Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberika manfaat 

antara lain : 
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a. Bagi Akademis 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berarti 

dalam pengembangan ilmu sebagai referensi atau pendukung dalam 

penelitian selanjutnya. Khususnya yang berkaitan dengan kinerja 

keuangan, manajemen risiko, manajemen modal kerja dan kebijakan 

dividen terhadap return saham. 

b. Bagi Peneliti 

 Dapat mengembangkan ilmu, pengetahuan dan teori yang dimiliki 

oleh peneliti mengenai kinerja keuangan, manajemen risiko, manajemen 

modal kerda dan kebijakan dividen terhadap return saham. 

c. Bagi Investor 

 Dari penelitian ini diharapkan  dapat dijadikan sebagai input informasi 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi return saham. 

d. Bagi Emiten 

 Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai 

bahan pertimbangan dalam strategi penciptaan pengambilan keputusan 

nilai bagi pemegang saham. 
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