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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
Pasar modal merupakan salah satu cara untuk mendapatkan dana dari para 

investor, sedangkan para investor memanfaatkan pasar modal sebagai sarana untuk 

berinvestasi. Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen yang dapat 

diperjual belikan, baik dalam bentuk hutang atau dalam bentuk modal sendiri, baik 

dalam perusahaan swasta ataupun yang di terbitkan oleh instrumen pemerintahan 

(Laksono 2017). (Indonesia 2009) tentang pasar modal yang memiliki peran 

strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi 

dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Karena menjanjikan investasi 

saham di pasar modal maka akan menjadi daya tarik tersendiri untuk para investor, 

ada dua keuntungan ketika kita berinvestasi saham yang sudah go public yang 

pertama capital gain dan yang kedua deviden. Untuk capital gain didapat dari 

selisih positif antara harga jual saham dengan harga beli pada saham. Deviden dapat 

diperoleh dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, deviden biasanya 

dibagikan kepada para pemilik saham atas dasar persetujuan dari para pemegang 

saham.  

Pasar modal yang ada di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia (BEI) atau  

Indonesian Stock Exchange (IDX). Pada Bursa Efek Indonesia (BEI), terdapat 

banyak sektor salah satunya yaitu sektor industri konsumsi. Dalam perkembangan 

perekonomian negara peranan Bursa Efek Indonesia (BEI) sangatlah penting, karna 

sebagai sarana untuk mencari tambahan modal bagi perusahaan go public. Dan juga 

dapat memberikan sarana bagi masyarakat umum untuk berinvestasi.
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Sebelum berinvestasi, seorang investor diharapkan pada keinginan untuk 

memperoleh tingkat return semaksimal mungkin dari nilai investasinya, serta untuk 

tingkat resiko yang dimiliki. Karena ketidakpastian dan banyaknya resiko ketika 

berinvestasi dalam pasar modal yang akan sulit diprediksi nantinya. “low risk low 

return, high risk high return” yang berarti resiko yang kecil akan memberikan 

keuntungan yang kecil namun resiko yang besar akan mendapatkan keuntungan 

yang besar juga. Sama dengan prinsip ketika investor berinvestasi dipasar modal. 

Agar para investor tidak kesulitan dan mengalami banyak resiko dalam berinvestasi 

di pasar modal maka dibutuhkannya berbagai informasi – informasi yang nantinya 

akan membantu para investor untuk berinvestasi di pasar modal. 

Return saham adalah segala sesuatu yang diperoleh oleh seorang investor 

dalam berinvestasi berupa capital gaint atau capital loss, (Hartono 2016). return  

saham juga bagian dari kegiatan investasi, selain itu return saham juga dibedakan 

menjadi dua, yang pertama yaitu return realisasi (Return Sesungguhnya atau yang 

terjadi) yang kedua yaitu expecd return (return yang nantinya diharapkan oleh 

investor) menurut (Hartono 2016). Para investor juga mengharapkan return akan 

terjadi pada financial asset, yang dimana menunjukan ketersediaan investor pada 

sejumlah dana pada saat ini guna untuk memperoleh dana pada pada masa yang 

akan datang, yang nantinya sebagai kompensasi atas frekuensi waktu ketika dana 

ditanamkan oleh investor dan resiko yang ditanggung. Harapan tersebut guna untuk 

memperoleh jumlah return yang maksimal, harapan untuk memperoleh yang 

maksimal tersebut dapat terwujud jika melakukan analisis serta upaya – upaya 

tindakan yang akan berkaitan dan berdampak pada saham tersebut.  
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Terdapat tiga tipe untuk para investor dan juga dapat dijadikan pedoman di 

pasar modal, yang pertama yaitu anlisis fundamental yang nantinya akan melihat 

pada rasio keuangan yang dapat dilihat dari sisi rasio likuiditas, solvabilitas, 

profitabilitas, dan kebijakaan keuangan perusahaan untuk dalam melakukan 

aktivitas pendanaan dan sarana berinvestasi. Yang kedua yaitu analisis teknikal atau 

grafik menurut (Saham and Jsx 2009) menjelaskan bahwa suatu metode meramal 

pergerakan harga saham serta meramalkan tingkat kecenderungan pasar di masa 

mendatang yaitu dengan grafik harga saham, volume perdagangan saham, dan 

index harga saham gabungan, jadi selain menggunakan rasio keuangan para 

investor juga dapat menggunakan volume perdagangan saham (VPS) untuk menilai 

harga saham (Maknun 2010).  

Fenomena yang ada pada return saham ini yaitu adanya penurunan saham 

yang di alami oleh perusahaan Multi Bintang dan Delja Djarata yang tercatat oleh 

CNN indonesia. Saham Multi Bintang dan Delta Djakarta mengalami pelemahan 

cukup tinggi sejak adanya aturan yang berasal dari mentri perdagnagan nomer 

06/M-DAG/PER/1/2015 tentang pengadilan dan pengawasan terhadap pengadaan 

peredaran dan penjualan minuman beralkohol, yang berlaku 3 bulan sejak di 

undangkan pada januari 2015.  

Selain itu penurunan juga terjadi pada PT. ROTI yang penurunan sahamnya 

diakibatkan adanya isu tentang dukungan sari roti terhadap aksi damai 2 desember 

2016, dalam data BEI saham PT. ROTI anjlok 2-0 point(1,32%), bahkan sempat 

menyentuh level terendah.  
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Pada PT ALTO juga mengalami hal yang sama penurunan saham yang 

dikarnakan ketatnya persaingan di industri air minum kemasan, yang 

mengakibatkan anjloknya keuangan PT ALTO pada 2 januari-20 November 2015. 

Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan di perusahaan pada 

periode tertentu baik itu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun 

penyaluran dana yang biasanya dapat diukur menggunakan indikator likuiditas, 

profitabilitas dan kecukupan modal (Jumingan 2006) dalam (Solikhah 2016). 

Kinerja rasio keuangan dapat disebut sebagai faktor fundamental dimana 

studi untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan tentang keuangan bisnis dengan 

maksud untuk memahami sifat dasar dan karakteristik operasional pada perusahaan 

yang sudah menerbitkan saham. Karena adanya rasio keuangan yang dapat 

dijadikan alat ukur untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan serta hasil 

operasional perusahaan dan dapat menggambarkan hubungan antara berbagai 

macam akun dari laporan keuangan yang nantinya akan berpengaruh terhadap 

tingkat kenaikan return saham menurut (Farkhan dan Ika, 2013). 

Salah satu dari rasio likuiditas yaitu current ratio (CR) yang merupakan alat 

ukur yang dapat mengetahui kesanggupan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya. Hasil penelitian 

(Laksono 2017) menunjukan bahwa current ratio (CR) memiliki pengaruh positif 

terhadap return saham, namun pada penelitian (Farkhan and Ika 2013) menyatakan 

bahwa current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Rasio profitabilitas yang pada penelitian ini diwakilkan oleh return on asset 

(ROA). return on asset (ROA) merupakan  kemampuan perusahaan untuk dapat 

menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang telah dilakukan. Ketika pada 
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perusahaan tersebut memiliki nilai profitabilitas yang tinggi maka dapat dikatakan 

perusahaan tersebut masa depannya dapat terjamin. Hasil penelitian Farkhan dan 

Ika (2013) mengatakan bahwa return on asset (ROA) berpengaruh signifikan 

terhadap return saham, penelitian tersebut juga di dukung oleh penlitian (Laksono 

2017) yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara return on asset 

(ROA) dengan return saham, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Solikhah 2016) mengatakan bahwa return on asset (ROA) tidak ada pengaruh 

terhadap return saham. 

Volume perdagangan saham yaitu kondisi dimana dapat mengetahui reaksi 

pasar, informasi yang nantinya akan berpengaruh dengan saham pada pasar modal. 

Untuk itu semakin meningkatnya volume perdagangan saham akan berdampak 

positif  karna menandakan bahwa saham tersebbut diminati oleh masyarakat yang 

nantinya akan berpengaruh terhadap nauik turunnya return saham tersebut yang 

berkaitan dengan teori signal. Pada volume perdagangan saham ini akan diukur 

menggunakan trading volume activity (TVA). Hasil penelitian (Maknun 2010) 

mengatakan bahwa volume perdangan saham berpengaruh terhadap retrun saham, 

berbeda dengan penelitrian (Ernanto 2016) yang mengatakan bahwa volume 

perdagangan saham tidak berpengaruh terhadap return saham.     

B. Rumusan Masalah  

1. Apakah return on asset (ROA) berpengaruh terhadap return saham? 

2. Apakah current ratio (CR) berpengaruh terhadap return saham? 

3. Apakah volume perdagangan saham berpengaruh terhadap return saham? 

4. Apakah return on asset, current ratio dan volume perdagangan saham 

berpengaruh terhadap return saham? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh return on asset (ROA) terhadap 

return saham 

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh current ratio (CR) terhadap return 

saham 

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh volume perdagangan saham 

terhadap return saham 

4. Untuk menguji secara empiris pengaruh return on asset, current ratio dan 

volume perdagangan saham terhadap return saham 

D. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Praktis 

1. Bagi investor, untuk membantu para investor agar dapat memprediksi 

nilai return saham dan dapat memperoleh nilai yang maksuimal 

2. Bagi perusahaan, agar dapat menjadi masukan yang untuk membantu 

kebijakan secara fundamental yang nantinya agar dapat menarik untuk 

pala calon investor 

b. Manfaat Teoritis 

1. Bagi para akademik agar menjadi refrensi ketika melakukan penelitian 

yang berhubungan dengan rasio keuangan seperti return on asset, 

curret ratio, dan volume perdagangan saham  
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2. Penelitian ini diharapkan ada gambaran mengenai pengaruh rasio 

likuiditas, profitabilitas, dan volume perdagangan saham terhadap 

return saham  
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