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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Perubahan teknologi dan membaiknya komunikasi telah 

meningkatkan transaksi lintas batas negara serta memperluas jangkauan dan 

efisiensi sistem keuangan global selama beberapa dekade terakhir. Untuk 

membiayai proyek-proyek di seluruh dunia, perusahaan menghimpun dana 

dari seluruh dunia secara rutin. Hanya dengan meng-klik mouse seorang 

investor yang berada di Nebraska dapat menyimpan dana di bank Eropa atau 

membeli reksa dana yang menempatkan investasi saham di China (Brigham 

dan Houston, 2007). 

Pemegang saham perusahaan terbuka yang sudah ada kebanyakan 

bukanlah karyawan perusahaan. Untuk melakukan pengambilan keputusan 

investasi, para pemegang saham yang sudah ada dan para investor lainnya 

menggunakan laporan keuangan (Thomson, 2007). Dari investasi yang 

ditanamkan tersebut investor atau penanam modal mengharapkan suatu yang 

disebut return investasi (Anugrah, 2012). Menurut Hartono (2015) return 

adalah yang dihasilkan dari investasi. Return dapat berupa return realisasi 

yang telah terjadi atau return ekspektasi yang belum terjadi tetapi yang 

diharapkan pada masa yang akan datang. Untuk menghasilkan keuntungan 

angka merupakan ukuran keberhasilan perusahaan dalam menggunakan dana 

(Subramanyam dan Wild, 2010).  
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Konsep analisis tentang saham diperlukan untuk dapat memperoleh 

return yang tinggi. Menurut Nugroho (2009) konsep analisis saham yang 

dikenal luas terdiri dari dua hal, yaitu analisis teknikal dan analisis 

fundamental. Analisis yang didasarkan pada informasi yang tersedia di publik 

mengenai saham tersebut, yang meliputi harga saham, volume perdagangan, 

indeks saham dan lain-lain merupakan analisis teknikal yang disebut dengan 

market analysis. Sedangkan analisis fundamental menurut Hanani (2011) 

yaitu berasal dari laporan keuangan. Menurut Samsul (2006) dalam Hanani 

(2011)  bagi perusahaan-perusahaan yang go public diharuskan menyertakan 

rasio keuangan yang relevan sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor 

KEP-51/PM/1996 tanggal 17 Januuari 1996 (BEJ). Rasio keuangan yang 

dapat digunakan untuk memprediksi return saham salah satunya adalah debt 

to equity ratio (DER). Debt to equity ratio (DER) merupakan rasio solvabilitas 

yang mengukur kemampuan kinerja perusahaan dalam mengembalikan hutang 

jangka panjangnya dengan melihat perbandingan antara total hutang dengan 

ekuitasnya. Dimana rasio ini dapat memberikan gambaran mengenai struktur 

modal yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dilihat tingkat risiko 

tidak terbayarnya suatu hutang. 

Menurut Munte (2009) analisis fundamental perusahaan dapat dilihat 

dari keuntungan perusahaan, profit margin perusahaan, likuiditas, tingkat 

leverage dan pertumbuhan perusahaan. Menurut Gaver and Gaver (2003) 

dalam Norpratiwi (2007) menyatakan pertumbuhan perusahaan merupakan hal 

yang bersifat melekat dan bersifat tidak dapat diobservasi, maka diperlukan 
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proksi yang ada di dalam investment opportunity set (IOS). Secara umum 

investment opportunity set menggambarkan tentang luasnya atau peluang 

investasi bagi suatu perusahaan, namun sangat tergantung pada pilihan 

expediture perusahaan untuk kepentingan di masa yang akan datang.   

Di luar rasio keuangan yang ada, terdapat beberapa variabel yang 

memiliki pengaruh terhadap return saham. Salah satunya adalah faktor ukuran 

perusahaan. perusahaan yang lebih besar dapat menghasilnya earning yang 

lebih besar sehingga mendapatkan return yang lebih tinggi dibandingkan 

perusahaan yang lebih kecil (Ganerse dan Suarjaya, 2014). Hal ini sebanding 

dengan pernyataan Nuringsih (2005) yaitu pasar modal lebih mudah dimasuki 

oleh perusahaan yang lebih besar sehingga dengan kesempatan ini perusahaan 

akan lebih optimal dalam menghasilkan output guna memaksimalkan laba 

yang akan diperoleh untuk membayar deviden yang semakin besar kepada 

pemegang saham.  

Terdapat beberapa penelitian yang menguji keterkaitan antara return 

saham dengan variabel-variabel akuntansi seperti penelitian Solechan (2009) 

menyatakan pertumbuhan perusahaan yang diproksikan dengan investment 

opportunity set tidak dapat digunakan untuk memprediksi tingkat keuntungan 

saham (return), karena adanya dampak perusahaan yang tidak dapat 

menggunakan kesempatan investasi tersebut sehingga mengalami suatu 

pengeluaran yang lebih tinggi dengan nilai kesempatan yang hilang. Nilai 

kesempatan investasi merupakan nilai sekarang dari pilihan-pilihan 

perusahaan untuk membuat investasi di masa mendatang. Berbeda dengan 
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hasil penelitian Dadri (2011) yang menyatakan IOS mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap return saham yang berarti ada atau tidaknya 

kesempatan investasi yang tinggi, akan memiliki prospek ke depan yang lebih 

cerah dan akan berpengaruh pada peningkatan harga saham, sehingga return 

saham perusahaanpun meningkat. 

Solechan (2009) menyatakan variabel size (ukuran perusahaan) yang 

diukur dengan total aktiva menunjukkan bahwa besar kecilnya perusahaan 

tidak dapat digunakan untuk memprediksi tingkat keuntungan saham (return). 

Meskipun perusahaan yang berskala besar akan lebih mudah memperoleh 

pinjaman dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini sama dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2012) yang menyatakan tingkat 

ukuran (size) perusahaan yang besar belum tentu memiliki kepercayaan yang 

diberikan oleh investor ketika investor berinvestasi, dan sebaliknya 

perusahaan kecil belum tentu memiliki kepercayaan kecil yang diberikan 

investor ketika investor berinvestasi.  

 Malintan (2013) menyatakan debt to equity ratio (DER) tidak 

berpengaruh terhadap return saham karena oleh sebagian investor DER 

dipandang sebagai besarnya tanggungjawab perusahaan terhadap pihak ketiga 

yaitu kreditor yang memberikan pinjaman kepada perusahaan. Sehingga 

semakin besar nilai DER akan memperbesar tanggungjawab perusahaan. DER 

yang terlalu tingga mempunyai dampak buruk terhadap kinerja perusahaan, 

karena dengan  tingkat utang yang semakin tinggi dibebankan kepada 
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pemegang saham, tentunya akan meningkatkan risiko investasi kepada para 

pemegang saham.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka penelitian ini peneliti 

mengambil judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Debt to Equity Ratio dan 

Investment Opportunity Set Terhadap Return Saham Perusahaan 

Manufaktur di Bursa Efek Indonesia”.  

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu: 

a. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia? 

b. Apakah debt to equity ratio berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia? 

c. Apakah investment opportunity set berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia? 

 

1.3 BATASAN PENELITIAN 

Agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan maka diberikan batasan ruang lingkup penelitian. 

Batasan penelitian antara lain: 
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a. Variabel independen yang akan diteliti adalah ukuran perusahaan, debt to 

equity ratio dan investment opportunity set terhadap return saham yang 

akan diterima oleh investor yang melakukan penanaman modal. 

b. Sampel penelitian ini hanya mengambil perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

c. Periode penelitian yang dilakukan yaitu tahun 2014. 

 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

 Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Sesuai  

dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan antara lain: 

a. Mendiskripsikan apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap return 

saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

b. Mendiskripsikan apakah debt to equity ratio berpengaruh terhadap return 

saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

c. Mendiskripsikan apakah investment opportunity set berpengaruh terhadap 

return saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat berguna atau bermanfaat 

bagi beberapa pihak, antara lain: 

a. Bagi investor, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan 

dan penambahan referensi serta pemahaman tentang saham perusahaan 
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yang akan diinvestasi, khususnya mengenai pengaruh kinerja keuangan 

terhadap return saham.  

b. Bagi manajemen perusahaan, dapat memberikan masukan dalam rangka 

untuk melakukan identifikasi pergerakan return saham berdasarkan kinerja 

keuangan. 

c. Bagi peneliti selanjutnya dapat memberikan bahan pertimbangan dan 

sumbangan pemikiran serta referensi bagi peneliti yang melakukan 

penelitian yang sama. 

 

 




