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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pasar modal merupakan sarana untuk mendapatkan dana dari para pemodal 

(investor) sedangkan investor memanfaatkan pasar modal sebagai sarana untuk 

berinvestasi. Dalam UU Nomor  8 Tahun 1995 tentang pasar modal mempunyai 

peran strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber 

pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Dari sudut 

pandang ekonomi pasar modal mempunyai fungsi sebagai mobilitas dana jangka 

panjang bagi pemerintah, hal ini karena melalui pasar modal pemerintah bisa 

mengalokasikan dana kepada masyarakat melalui sektor-sektor yang potensial dan 

menguntungkan (Sudarsono dan Sudiyatno, 2016). Pasar modal memberikan 

peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menyediakan 

fasilitas untuk memindahkan dana dari investor ke perusahaan emiten. Investor 

mengharapkan untuk memperoleh imbalan dari penyerahan dana tersebut dengan 

menginvestasikan kelebihan dana yang mereka miliki. 

Tertariknya investor karena adanya pasar modal akan membuat investor 

mampu memutuskan untuk berinvestasi. Manfaat pasar modal bagi pembangunan 

perekonomian nasional adalah (1) memperbaiki struktur permodalan perusahaan, 

(2) menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus 

memungkinkan alokasi sumber dana optimal, (3) menunjang terciptanya 

perekonomian yang sehat, (4) meningkatkan penerimaan negara (Ircham, 2014). 
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Menurut Wijaya dan Purnawati (2014) Tujuan didirikannya suatu perusahaan 

yaitu memaksimalkan nilai perusahaannya. Jika nilai perusahaan baik maka 

mencerminkan kinerja suatu perusahaan tersebut baik juga. Hal itu akan 

mempengaruhi para investor terhadap perusahaan. Ketika kinerja perusahaan baik 

maka return saham yang didapatkan akan semakin tinggi dan berdampak pada 

makin besarnya kemakmuran pemegang saham. 

Jika harga saham suatu perusahaan terus mengalami kenaikan maka investor 

akan menilai bahwa perusahaan tersebut berhasil meningkatkan performanya. 

Dengan itu juga maka semakin banyak calon investor yang tertarik untuk 

menanamkan modalnya dengan kondisi perusahaan yang baik karena dipastikan 

akan mendapatkan return saham bagi para pemegang saham. Menurut Darmadji 

dan Fakhrudin (2012)  dalam Rachmawati dan Suhermin (2017) Harga saham 

dapat berubah naik ataupun turun dalam hitungan menit bahkan dalam hitungan 

detik. Hal tersebut dapat terjadi karena tergantung permintaan dan penawaran 

antara pembeli saham dengan penjual saham. Investor yang ingin 

mempertahankan investasinya harus memiliki perencanaan investasi yang efektif, 

yang dimulai dari perhatian terhadap setiap transaksi. Investor membeli saham 

dengan harapan memperoleh return tinggi selama berinvestasi (Sutriani, 2014).  

Return saham merupakan kelebihan dari harga jual saham di atas harga 

belinya. Semakin tinggi harga jual saham di atas harga belinya, maka semakin 

tinggi pula return yang diperoleh pemegang saham. Apabila pemegang saham 

menginginkan return yang tinggi maka harus bersedia menanggung risiko yang 

lebih tinggi, demikian pula sebaliknya bila menginginkan return rendah maka 
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risiko yang akan ditanggung juga rendah (Arista, 2012). Menurut Jogiyanto dalam 

Sutriani (2014) menyatakan bahwa dalam kenyataannya investor dihadapkan pada 

realized return yang berbeda dengan expected return yaitu perbedaan antara hasil 

yang di harapkan dengan kenyataan merupakan sumber dari risiko yang 

bersumber pada adanya suatu ketidakpastian. 

Sutriani (2014) menjelaskan seorang investor ingin meminimalkan 

ketidakpastian dan memaksimalkan tingkat pengembalian yang diharapkan. 

Investor perlu melakukan keputusan dalam berinvestasi dan memerlukan analisis 

yang mampu memberikan informasi dan digunakan dalam melakukan keputusan. 

Ada 2 tipe dasar analisis pasar untuk pedoman para pelaku dipasar modal. Kedua 

analisis tersebut adalah analisis fundamental dan analisis teknikal atau grafik 

(Susanto dan Sabardi, 2002:1). Analisis fundamental adalah analisis untuk 

menghitung nilai intrinsik saham dengan menggunakan data keuangan 

perusahaan. Analisis fundamental melihat perkembangan rasio-rasio keuangan 

dari sisi solvabilitas, likuiditas, profitabilitas dan kebijakan keuangan perusahaan 

dalam melakukan investasi dan pendanaan. Selain itu, perkembangan kinerja dan 

kebijakan deviden melengkapi analisis fundamental (Jogiyanto, 2008:89). Adapun 

faktor-faktor yang mempengaruhi perminataan dan penawaran instrumen 

finansial. Apabila penawaran meningkat tetapi permintaannya tetap, maka harga 

pasar akan meningkat, begitu sebaliknya (Susanto dan Sabardi, 2002:2). 

Sedangkan analisis teknikal menurut Susanto dan Sabardi (2002:2) adalah 

suatu metoda meramal pergerakan harga saham dan meramalkan kecenderungan 

pasar di masa mendatang dengan cara mempelajari grafik harga saham, volume 



4 
 

perdagangan dan indeks harga saham gabungan. Pada prosesnya, analisis teknikal 

memerlukan data historis volume penjualan dan harga saham, sedangkan analisis 

fundamental bertujuan untuk mengetahui nilai intrinsik saham (Dwialesi dan 

Darmayanti, 2016). 

Menurut Effendi dan Hermanto (2017), selain menggunakan rasio 

keuangan, investor juga dapat menggunakan volume perdagangan saham (VPS) 

untuk menilai harga saham. Volume perdagangan saham adalah ukuran dari 

pergerakan aktivitas perdagangan saham dipasar modal melalui informasi dari 

IHSG. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan melihat bagaimana pengaruh 

likuiditas, profitabilitas dan volume perdagangan  perusahaan terhadap return 

saham. 

Likuiditas memiliki pengertian kemampuan perusahaan dalam melunasi 

kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas dapat diukur dengan menggunakan rasio 

cepat (current ratio). Rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi utang jangka pendeknya dengan menggunkan aktiva lancarnya (Hanafi 

dan Halim, 2014:75). Hasil penelitian penelitian Sutriani (2014) menunjukkan 

bahwa return on asset dan debt to equity ratio memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap return saham. Sedangkan current ratio secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan pada return saham. Sementara pada penelitian Putra dan 

Dana (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap return saham, leverage berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

return saham sedangkan likuiditas berpengaruh positif dan tidak signifkan 
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terhadap return saham. Pada. Penelitian Muhardi (2012) menghasilkan bahwa 

likuiditas berpengaruh positif terhadap return saham. 

Rasio profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan pada periode akuntansi 

(Hanafi dan Halim, 2014:81). Ketika profitabilitas suatu perusahaan tinggi maka 

menunjukkan masa depan perusahaan tersebut bisa dikatakan dapat terjamin. 

Profitabilitas juga merupakan hal utama yang perlu diperhatikan bagi investor 

untuk menanamkan modalnya. Profitabilitas dapat diukur dengan return on asset 

(ROA). Hasil penelitian Noviyanti dan Yahya (2017) menunjukkan variabel-

variabel dependen yang terdiri dari current ratio, debt to equity ratio, return on 

assets berpengaruh terhadap return saham. Dan pada Penelitian pada Gunadi dan 

Kesuma (2016) menunjukkan bahwa variabel ROA secara signifikan berpengaruh 

positif terhadap return Saham pada perusahaan food and beverage di BEI 

sedangkan DER tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return Saham pada 

perusahaan food dan beverage di BEI. Pada penelitian Zahro (2012) menunjukkan 

bahwa return on asset tidak memiliki pengaruh positif terhadap return saham. 

Volume pedagangan saham merupakan suatu kondisi untuk melihat reaksi 

pasar, informasi yang berkaitan dengan suatu saham pada pasar modal. Ketika 

saham dengan volume perdagangan tinggi maka akan menghasilkan return saham 

yang tinggi, ini yang diharapkan oleh investor. Meidawati dan Harimawan (2004) 

menjelaskan Perubahan volume perdagangan saham di pasar modal menunjukkan 

aktivitas perdagangan saham di bursa dan mencerminkan keputusan investasi oleh 

investor. Semakin meningkat permintaan dan penawaran suatu saham, maka 
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pengaruhnya akan semakin besar pula terhadap fluktuasi harga saham di bursa. 

Sedangkan semakin meningkatnya volume perdagangan saham hal tersebut 

menandakan bahwa saham tersebut semakin diminati oleh masyarakat sehingga 

akan membawa pengaruh terhadap naik turunnya harga atau return saham tersebut 

(Damayanti, Atmadja dan Darmawan, 2014). Volume perdagangan saham diukur 

dengan aktivitas perdagangan saham (Trading Volume Activity). Pada penelitian 

Widayanti dan Haryanto (2013), Effendi dan Hermanto (2017), mengungkapkan 

bahwa volume perdagangan saham berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Berdasarkan uraian latar belakang dan adanya perbedaan hasil penelitian 

diatas maka peneliti tertarik untuk menguji mengenai ”Pengaruh Likuiditas, 

Profitabilitas, dan Volume Perdagangan Saham Terhadap Return Saham pada 

Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI 

2017”. Perusahaan yang digunakan sebagai sampel pada penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi. Karena jenis perusahaan sektor 

ini bersifat stabil dibandingkan dengan industri yang lain. Karena perusahaan ini 

menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan masyarakat dan digunakan 

setiap hari. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi (consumer 

goods) merupakan industri dengan prospek yang cukup baik. Saat ini 50% 

pertumbuhan ekonomi indonesia yang positif dikontribusikan oleh sektor industri 

barang dan konsumsi (Sianturi, 2015). 
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B. Perumusan Masalah 

1. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Return Saham pada perusahaan 

perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi  yang terdaftar di BEI tahun 

2017? 

2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Return Saham pada perusahaan 

perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 

2017? 

3. Apakah Volume Perdagangan Saham berpengaruh terhadap Return Saham 

pada perusahaan perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar 

di BEI tahun 2017? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk membuktikan secara empiris bahwa  Likuiditas berpengaruh terhadap 

Return Saham. 

2. Untuk membuktikan secara empiris bahwa Profitabilitas berpengaaruh 

terhadap Return Saham. 

3. Untuk membuktikan secara empiris bahwa Volume Perdagangan Saham 

terhadap Return Saham. 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan 

mengenai pengaruh likuiditas, profitabilitas dan volume perdagangan saham  

terhadap return saham. 
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b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti  yang memiliki

penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Penelitian Praktis

a. Bagi perusahaan, dapat lebih terpacu untuk meningkatkan kinerja perusahaan

serta mengungkapkan informasi keuangan dengan transparan sehingga menarik

minat para investor untuk berinvestasi.

b. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi

atau pertimbangan pada analisis fundamental laporan keuangan perusahaan,

khususnya bagi individual investor / investor retail yang tertarik untuk

berinvestasi.


