
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perekonomian negara Indonesia akhir-akhir ini tengah mengalami 

perkembangan. Pasar modal menjadi kontributor yang cukup besar dalam 

berkembangnya perekonomian di Indonesia. Dimana surat berharga yang 

berupa saham-saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang sudah go-publuc 

dan tentu ini memberikan peluang kepada para investor untuk menanamkan 

modalnya. Pengembalian adalah tujuan utama investor menanamkan modalnya 

di pasar modal, bentuk pengembaliannya dapat berupa dividen ataupun capital 

gain. 

Kegiatan investasi sekarang ini dapat dijadikan alternatif bagi individu 

ataupun kelompok dalam memperoleh pendapatan tambahan atau 

pengembalian, namun manfaat besar dari kegiatan di pasar modal ini masih 

belum dipahami oleh banyak masyarakat di Indonesia karena kurangnya 

informasi. Kondisi perekonomian individu maupun kelompok dapat diperbaiki 

dengan adanya investasi di pasar modal. 

Pasar modal di Indonesia sudah menggunakan sistem perdangangan 

yang terkomputerisasi, hal ini tentu memberikan kemudahan untuk investor 

dalam bertransaksi karena tidak perlu terjadi pertemuan antara penjual dan 

pembeli. Pasar modal juga dapat digunakan oleh para investor sebagai alat 

penyimpan kekayaan dengan kelebihan surat berharga di pasar modal yang 
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dapat dilikuidasi kapanpun saat investor memerlukan dana. Adanya pasar 

modal juga dapat menghimpun dana para investor yang turut membantu 

terbangunnya sarana dan prasarana. 

Salah satu kegiatan investasi yang dapat dilakukan adalah melakukan 

pembelian saham go-public, dimana setiap investasi sekuritas yang dilakukan 

investor mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan yang berupa 

pengembalian / return. Jogiyanto (2000) menyatakan bahwa return saham 

adalah  hasil yang didapat dari investasi saham yang dilakukannya. Return 

ekspetasi dan return realisasi merupakan macam-macam return saham yang 

dapat diperoleh investor. Return yang diharapkan oleh investor namun belum 

terjadi disebut return ekspetasi, sedangkan hasil return atas investasi saham 

yang sudah dilakukan disebut return realisasi (Jogiyanto, 2008). 

Capital gain ataupun dividen merupakan pendapatan atau 

pengembalian dari suatu investasi saham yang sudah dilakukan. Pendapatan 

yang didapatkan dari penjualan harga saham disebut capital gain merupakan, 

dimana menghitung capital gain berdasarkan selisih harga saham waktu 

membeli dengan waktu menjual saham. investor mengalami capital loss atau 

rugi apabila selisih harga negatif  sedangkan investor untung atau mengalami 

capital gain apabila selisih harga sahamnya positif. Sedangkan dividen adalah 

penerimaan yang diperoleh dari laba persuahaan yang  dibagikan pada pemilik 

saham (Jogiyanto, 2008).  

Samsul (2006) menyatakan terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi return saham yang akan diperoleh oleh investor yaitu faktor 
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yang bersifat makro dan faktor mikro ekonomi. Faktor makro ekonomi seperti 

kurs valuta asing, inflasi, indeks harga saham, tingkat bunga, tingkat 

pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Faktor makro non 

ekonomi dapat berupa kebijakan politik, peristiwa sosisal, peraturan 

pemerintah, hukum, dan lain-lain. Sementara itu, faktor mikro ekonomi dapat 

berupa return on asset, price to book value, total asset turnover, harga saham, 

dan lain-lain.   

Investor dalam melakukan investasi tidak boleh sembarangan, 

dikarenakan investor juga perlu melakukan analisis dalam memilih saham. 

Pendekatan fundamental adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan 

dalam memilih saham, dimana analisis funfamental dapat dilakukan dengan 

menghitung nilai rasio keuangan pada masing-masing perusahaan yang akan 

dibeli sahamnya. Ang (1997) menjelaskan bahwa rasio keuangan yang 

digunakan investor dalam mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan, yaitu 

raiso likuiditas, profitabilitas, aktivitas, solvabilitas, dan nilai pasar. 

Return on equity (ROE) merupakan analisis fundamental yang pertama 

yang memproksikan rasio profitabilitas dalam penelitian ini.  Peneliti 

menggunakan ROE karena ROE menunjukkan tingkat pengembalian yang 

akan diperoleh atas investasi pemegang saham. Rasio ini juga berhubungan 

dengan seberapa efektif dan efisien perusahaan dalam menggunakan modalnya 

dalam menghasilkan laba. Perusahaan yang memiliki tingkat ROE yang relatif 

tinggi biasanya investor akan berminat untuk menanamkan modalnya, dengan 
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banyaknya investor tentu akan dapat meningkatkan return saham yang 

disebabkan oleh naikknya harga saham. 

debt to equity ratio (DER) merupakan analisis fundamental yang kedua 

yang memproksikan rasio solvabilitas dalam penelitian ini, debt to equity ratio 

dapat menilai seberapa banyak modal perusahaan yang dibiayai oleh utang 

(struktur modalnya), hal ini yang menjadi alasan pemilihan DER dalam 

penelitian ini sebab struktur modal juga menjadi penentu keberlangsungan 

hidup perusahaan. Semakin tinggi nilai debt to equity ratio berarti semakin 

banyak kegiatan operasional perusahaan yang dibiayai oleh hutang  (Ang, 

1997).  Return saham suatu perusahaan akan menurun jika debt to equity ratio 

di suatu perusahaan tinggi.  

Current ratio (CR) merupakan analisis fundamental yang ketiga yang 

memproksikan rasio likuiditas dalam penelitian ini. Kesanggupan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya merupakan hal yang dapat 

dianalisis oleh rasio ini. Rasio ini menunjukkan seberepa baik perusahaan 

dalam memenuhi tagihan dari kreditur yang dapat diatasi oleh aktiva lancarnya 

(kas) secara cepat. Selanjutnya total asset turnover (TATO) merupakan 

analisis fundamental yang keempat yang memproksikan rasio aktivitas dalam 

penelitian ini, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan yang 

didasarkan dari keseluruhan aktiva dapat dinilai oleh rasio ini. Dengan kata lain 

total asset turn over merupakan rasio yang dipergunakan untuk melihat 

seberapa efisiennya keseluruhan aktiva perusahaan yang dipergunakan untuk 

melakukan aktivitas penjualan (Brigham & Houston, 2006).  
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Price to book value (PBV) merupakan analisis fundamental yang 

kelima yang memproksikan rasio nilai pasar dalam penelitian ini, nilai buku 

memiliki nilai yang relatif stabil dibandingkan dengan harga pasar dan nilai 

buku perusahaan dapat digunakan dalam perbandingan perusahaan satu sektor 

untuk melihat mahal tidaknya saham suatu perusahaan (Fidriyah, 2004), hal 

inilah yang menjadi alasan pemilihan price to book value dalam penelitian ini. 

Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia 

digunakan dalam penelitian ini karena akhir-akhir ini sektor pertambangan 

merupakan sektor yang paling banyak menarik investor. Saham-saham pada 

sektor pertambangan menarik kembali perhatian para penanam saham setelah 

mengalami pelemahan pada beberapa tahun yang lalu. Namun pada kali ini 

penopang pada penguatan indeks saham indonesia adalah saham-saham sektor 

pertambangan. 

Pada Januari tahun 2016 sampai tiga bulan terakhir tahun 2016, indeks 

harga saham pada sektor pertambangan mengalami kenaikan lebih besar 50%, 

melebihi indeks harga saham gabungan (IHSG) yang meningkat hanya kurang 

lebih 17% di waktu yang bersamaan. Meningkatnya harga saham perusahaan 

sektor pertambangan ini disebabkan oleh harga minyak dunia yang berangsur-

angsur membaik. Membaiknya harga pada minyak dunia berbanding lurus 

dengan perbaikan perkeonomian dunia. Sebab, dengan adanya kenaikan harga 

pada minyak dunia tentu meningkatkan permintaan pada minyak dunia untuk 

melakukan kegiatan ekonomi. Meningkatkan permintaan pada minyak dunia 
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akan berbanding lurus dengan naikknya kebutuhan pada komoditas hasil bumi 

dan tambang (Rahmayanti, 2016). 

Gambar 1.1 Pergerakan Harga Batu Bara Acuan (HBA) dan FOB Newcastle   

(US$/metrik ton) (Sumber: Sahamok) 

Gambar 1 menjelaskan bahwa harga batu bara dunia di Newcastle, 

Australia sudah mencapai US$78 per metrik ton pada akhir tahun 2016, naik 

hampir 40% selama tahun 2016. Pada watu yang sama, harga batu bara acuan 

yang menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tetapkan naik 19% menjadi 

US$63,93 per metrik ton. Bahkan, harga batu bara acuan pada Oktober 2016 

menyentuh harga US$69,07 per metrik ton. Kondisi tersebut secara otomatis 

akan menyebabkan harga sahamp-saham pada emiten pertambangan yang 

terdaftar di BEI akan ikut naik, hal ini tentu sangat mempengaruhi return yang 

akan diperoleh para investor. 

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas mengenai kondisi sektor 

pertambangan saat ini, mendorong penulis meneliti kembali pengaruh kinerja 
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keuangan melalui profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, aktivitas, dan nilai 

pasar untuk mengetahui return saham yang akan diperoleh. Berdasarkan latar 

belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dan 

menuangkannya ke dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul 

“Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Likuiditas, Aktivitas Dan Nilai Pasar 

Terhadap Return Saham Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasikan 

permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio nilai pasar, rasio likuiditas 

dan rasio profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap return saham 

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada periode 2015-2017? 

2. Apakah rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio nilai pasar, rasio likuiditas 

dan  rasio profitabilitas berpengaruh secara parsial terhaadap return saham 

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada periode 2015-2017? 

C. Batasan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang ada, 

penulis membatasi dengan hanya meneliti ROE, DER, CR, TATO, dan PBV 

terhadap return saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017. 
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D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan dari perumusan masalah dapat disimpulkan tujuan dan 

kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui apakah rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio nilai 

pasar, rasio likuiditas dan  rasio profitabilitas berpengaruh secara 

simultan terhadap return saham pada perusahaan sektor pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2017. 

b. Untuk mengetahui apakah rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio nilai 

pasar, rasio likuiditas dan  rasio profitabilitas berpengaruh secara 

parsial terhadap return saham pada perusahaan sektor pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2017. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi investor (penanam modal), diharapkan dengan adanya penelitian 

ini dapat memberikan informasi bagi investor sebagai bahan untuk 

pengambilan keputusan investasi saham dengan mempertimbangkan 

beberapa faktor yang mempengaruhi return saham perusahaan. 

b. Bagi perusahaan, dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak perusahaan 

untuk terpacu agar terus meningkatkan kinerja perusahaannya agar 

meningkatkan return saham perusahaan. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebegai salah satu rujukan 

informasi yang berguna bagi pengembangan  penelitian yang 

berhubungan dengan return saham. 


