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BAB 1 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Salah satu informasi yang dibutuhkan investor adalah informasi 

laporan keuangan atau laporan keuangan tahunan. Paling sedikit satu kali 

dalam setahun perusahaan publik berkewajiban menerbitkan laporan 

keuangan tahunan kepada investor yang ada di bursa. Bagi investor, laporan 

keuangan tahunan merupakan sumber berbagai macam informasi khususnya 

neraca dan laporan laba rugi perusahaan. Oleh karena itu, publikasi laporan 

keuangan perusahaan (emiten) merupakan saat-saat yang ditunggu oleh para 

investor di pasar modal karena dari publikasi laporan keuangan itu para 

investor dapat mengetahui perkembangan emiten, yang digunakan sebagai 

salah satu pertimbangan untuk membeli atau menjual saham saham yang 

dimiliki. Studi di masa lalu telah menunjukkan pentingnya laporan keuangan 

tahunan perusahaan sebagai sumber untuk investasi (Sunarto, 2001) 

Investasi yang dilakukan para investor diasumsikan selalu didasarkan 

pada pertimbangan yang rasional sehingga berbagai jenis informasi 

diperlukan untuk pengambilan keputusan investasi. Secara garis besar 

informasi yang diperlukan investor terdiri dari informasi yang bersifat 

fundamental dan informasi tehnikal. Melalui dua pendekatan informasi 

tersebut di harapkan investor yang melakukan investasi mendapatkan 

keuntungan yang signifikan ataupun dapat menghindari kerugian yang harus 

ditanggung (Hardiningsih dkk, 2002) 
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Dalam berinvestasi para investor memiliki kepentingan untuk 

memprediksi berapa besar tingkat pengembalian yang akan diberikan oleh 

perusahaan. Dalam hal ini rasio-rasio keuangan dapat digunakan untuk 

memprediksi tingkat pengembalian investasi berupa capital gains (loss) 

maupun dividen (Hamzah, 2007)  

Penggunaan analisis rasio keuangan sangat bervariasi dan tergantung 

oleh pihak yang memerlakun. Rasio keuangan dapat memberikan indikasi 

apakah perusahaan memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban 

finansialnya., besarnya piutang yang cukup rasional, efisiensi manajeman 

persediaan, perencanaan pengeluaran investasi yang baik, dan struktur modal 

yang sehat sehungga tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham 

dapat dicapai (Sartono, 2011)  

Return merupakan kelebihan harga jual saham di atas harga belinya, 

yang umumnya di nyatakan dalam presentase terhadap harag beli. Semakin 

tinggi harga jual saham di atas harga belinya, maka semakin tinggi pula 

return yang diperoleh investor. Sebagai individu yang rasional, investor akan 

mempertimbangkan return yang diharapkan akan diterima expected. Return 

dan besaran resiko yang harus ditanggung sebagai konsekuensi logis dari 

keputusan yang telah diambil. Apabila seorang investor menginginkan return 

rendah maka resiko yang ditanggung juga rendah. Mengingat pentingnya 

harga saham dalam menentukan besarnya return saham maka dinamika 

perubahan harga saham atau return saham merupakan hal yang menarik untuk 

dikaji (Ang, 2001). 
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Kinerja perusahaan yang kurang baik akan mempengaruhi hasil 

laporan keuangan yang didalamnya terdapat current ratio perbandingan asset 

lancar dan kewajiban lancar (Munawir, 2000). Return on Assets untuk 

mengukur seberapa besar laba bersih yang diperoleh dari seluruh kekayaan 

yang dimiliki perusahaan (Natarsyah, 2000). Debt to equity ratio untuk 

mengukur tingkat penggunaan utang terhadap ekuitas pemegang saham yang 

dimiliki perusahaan (Wachowicz, 2005).  

Berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi return saham, 

penelitian ini menggunakan tiga variabel independen, yakni likuiditas, 

profitabilitas, dam solvabilitas. Alasan penelitian ini mengambil ketiga rasio 

tersebut karena (1) rasio likuditas merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar perusahaan dapat memenuhi kebutuhan jangka 

pendeknya dengan danayang tersedia (2) rasio profitabilitas merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba (3) rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan 

untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh 

kewajibannya. 

Menurut penelitian Parwati dkk (2016), Ulupui (2009) dan Thamrin 

(2012) yang menguji tentang pengaruh likuiditas (current ratio) terhadap 

return saham memperoleh hasil bahwa likuiditas (current ratio) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap return saham. Hal berbeda ditemukan oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Antara dkk (2014) yang memperoleh hasil 

bahwa likuiditas (current ratio) berpengaruh negatif terhadap return saham. 
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Menurut penelitian Harnoviansah (2015), Parwati dkk (2016)  serta  

Widodo (2007) yang menguji pengaruh profitabilitas (return on asset) 

terhadap return saham memperoleh hasil bahwa ROA (return on asset) 

berpengaruh positif terhadap return saham. Hal berbeda ditemukan oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Susilowati dan Turyanto (2011) yang 

memperoleh hasil bahwa profitabilitas (return on asset) berpengaruh negatif 

terhadap return saham.  

Menurut penelitian Nathadaniel (2008), Arista (2012) serta Arisandi 

(2013)  yang menguji tentang pengaruh Debt to equity ratio (DER) terhadap 

return saham memperoleh hasil bahwa Debt to equity ratio (DER) 

berpengaruh negatif terhadap return saham. Namun penelitian tersebut 

bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wingsih (2012) 

membuktikan bahwa Debt to equity ratio (DER) berpengaruh positif terhadap 

return saham. 

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan diatas mengenai 

penelitian tentang return on asset, current ratio dan debt to equity ratio 

terhadap return saham telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti 

terdahulu. Namun penelitian-penelitian tersebut memberikan hasil yang tidak 

konsisten. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali.  

Penelitian ini merujuk pada penelitian Fitriana dkk (2016), perbedaan 

penelitian ini terletak pada objek yaitu perusahaan sektor pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2013 sedangkan objek 

penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar 
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dalam Jakarta Islamic Index periode 2013-2017 karena belum diteliti pada 

periode sebelumnya sehingga diharapkan bisa mendapatkan keterbaruan hasil 

penelitian.  

Peneliti memilih objek berupa perusahaan yang termasuk dalam JII, 

yaitu dikarenakan JII merupakan 30 saham syariah teraktif yang 

diperdagangkan dan memiliki tingkat likuiditas tinggi seta kapitalisasi pasar 

tertinggi dari saham syariah lainnya. Untuk bisa masuk ke dalam jajaran JII 

dibutuhkan beberapa kategori yang harus dipenuhi, hal ini menyebabkan 

perusahaan yang termasuk dalam JII merupakan perusahaan yang telah diakui 

para pelaku pasar modal syariah karena memiliki likuiditas dan kapitalisasi 

yang baik. Penelitian ini penting dilakukan karena pada penelitian 

sebelumnya masih ada perbedaan hasil yang tidak konsisten. Selain itu, untuk 

memberikan gambaran dan bukti empiris tentang pengaruh return on asset, 

current ratio dan debt to equity ratio terhadap return saham. 

 

Tabel 1.1 Hubungan antara variable X dan Y 

Nama Peneliti  Variabel X Variabel Y  Hasil Penelitian  

Parwati dan 

Sudiartha (2016)  

1. Profitabilitas 

2. Leverage, 

3. Likuiditas 

4. Penliaian 

pasar 

Return saham  1. ROA berpengaruh 

positif  

2. Leverage 

berpengaruh positif 

3. CR berpengaruh 

positif  

4. Penliaian pasar 

berpengaruh positif 

Ulupui (2009) 1. Likuiditas  

2. Aktivitas 

3. Solvabilitas 

Return saham 1. CR berpengaruh 

positif 

2. ROA berpengaruh 

positif 

3. Total asset turn over 

berpengaruh negatif 
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Nama Peneliti  Variabel X Variabel Y  Hasil Penelitian  

Yulris Thamrin 

(2012) 

1. Current 

ratio  

2. Debt to 

equity ratio  

Return Saham 1. CR berpengaruh 

positif 

2. DER berpengaruh 

positif 

 

Harnoviansah dan 

Bernard Sagala 

(2015) 

1. Economic 

value added 

2. ROA (Return 

On Asset) 

3. Cash flow 

from 

Operating 

Return Saham 1. EVA berpengaruh 

positif terhadap 

return saham  

2. ROA berpengaruh 

positif terhadap 

return saham  

3. CFFO berpengaruh 

negatif terhadap 

return saham 

Saniman Widodo 

(2007 

1. Aktivitas  

2. Profitabilitas  

3. Rasio pasar  

Return Saham 1. Aktivitas 

berpengaruh positif  

2. ROA berpengaruh 

positif  

3. EPS dan PBV 

berpengaruh positif  

Nicky Natadaniel 

(2008) 

1. DER 

2. EPS 

3. NPM 

4. PBV 

Return Saham 1. DER berpengaruh 

negatif  

2. EPS berpengaruh 

positif  

3. NPM berpengaruh 

positif 

4. PBV berpengaruh 

positif 

 

Desi Arista (2012) 1. Profitabilitas  

2. Solvabilitas  

Return Saham 1. ROA berpengaruh 

negatif  

2. DER bepengaruh 

negatif  

Meri Arisandi 

(2014) 

1. ROA  

2. DER  

3. CR  

4. Inflasi  

5. Kurs  

Return Saham 1. ROA berpengaruh 

positif  

2. DER berpengaruh 

positif 

3. CR berpengaruh 

positif 

4. Inflasi berpengaruh 

positif 

5. Kurs berpengaruh 

positif 
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B. Perumusahan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah yang akan dianalisis, yaitu :  

1. Apakah rasio likuditas (current ratio) berpengaruh positif terhadap return 

saham pada kelompok Jakarta Islamic Index ? 

2. Apakah rasio profitabilitas (return on asset) berpengaruh positif terhadap 

return saham pada kelompok Jakarta Islamic Index ? 

3. Apakah rasio solvabilitas (debt to equity ratio) berpengaruh negatif 

terhadap return saham pada kelompok Jakarta Islamic Index ? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka pembatasan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 

periode 2013-2017 

2. Laporan keuangan yang diteliti adalah laporan keuangan perusahaan yang 

terdaftar dalam Jakarta Islamic Index yang berkaitan dengan return on 

asset (ROA), current ratio (CR) dan debt to equity ratio (DER). 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam 

perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai 

adalah :  
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a. Untuk menguji apakah rasio likuiditas (current ratio) berpengaruh 

positif terhadap return saham  

b. Untuk menguji apakah rasio profitabilitas (return on asset) berpengaruh 

positif terhadap return saham  

c. Untuk menguji apakah rasio solvabilitas (debt to equity ratio) 

berpengaruh negatif terhadap return saham  

2. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diperoleh atau diharapkan dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi Akademis  

1) Sebagai sumbangan pemikiran yang akan berguna bagi pihak-pihak 

yang membutuhkan 

2) Untuk memperkaya khasanah dunia ilmu pengetahuan sebagai bahan 

referensi bagi penelitian yang akan datang  

b. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif untuk 

mengetahui dan memprediksi rasio-rasio keungan yang berpengaruh 

signifikan terhadap return saham, sehingga perusahaan dapat 

menentukan strategi yang dapat meningkatkan keberhasilan  para 

pemegang saham serta memajukan perusahaan.  

c. Bagi Investor  

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dalam 

pengambilan keputusan investasi terkait dengan tingkat pengembalian 

yang berupa return saham.  
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