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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pasar modal merupakan media atau tempat dimana pembeli dan penjual 

bisa bertransaksi atau bernegosiasi pada pertukaran suatu komoditas atau 

kelompok komoditas, dan komoditas yang diperjual belikan tersebut yaitu modal. 

Keuntungan investasi dipasar modal dapat dicerminkan melalui perolehan return 

atas saham yang dipilih. Return dapat dikatakan sebagai hasil berinvestasi. 

Investor yang berinvestasi dalam saham akan mendapatkan untung (capital gains) 

saat saham tersebut dijual kembali dan mendapatkan dividen (pembagian laba) 

setiap tahun. Namun investor harus siap mendapatkan risiko jika hal yang 

sebaliknya terjadi (Gunadi dan Kesuma, 2015). 

Perusahaan dalam rangka mengembangkan usahanya membutuhkan 

tambahan modal yang tidak sedikit. Kebutuhan tambahan modal dapat diperoleh 

dengan cara hutang atau dengan menambah jumlah kepemilikan saham dan 

dengan penerbitan saham baru. Pasar modal merupakan tempat bagi para 

perusahaan untuk menghimpun dana yang berfungsi  untuk membiayai secara 

langsung kegiatan perusahaan dengan cara melakukan penawaran saham kepada 

masyarakat di Bursa Efek Indonesia (Prasnorini dan Wahyuati, 2016). 

Informasi yang diperlukan investor dalam pengambilan keputusan 

investasi dapat diperoleh salah satunya melalui pendekatan analisis fundamental 

(Puspitadewi dan Rahyuda, 2016). Analisis fundamental merupakan analisis yang 

digunakan untuk mencoba memprediksi harga saham diwaktu yang akan datang 
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dengan mengistemasi nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga 

saham dan menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh 

taksiran harga saham. Banyak faktor yang mempengaruhi harga saham, maka 

dalam melakukan analisis fundamental diperlukan beberapa tahapan analisis yaitu 

analisis ekonomi atau pasar, dilanjutkan dengan analisis industri dan yang terakhir 

analisis terhadap perusahaan (Husnan dan Suad, 2009:307-309). 

Pada tahap analisis terhadap perusahaan dalam pendekatan fundamental, 

kinerja keuangan menjadi salah satu aspek penilaian yang sangat diperhatikan. 

Investor dapat mengukur kinerja keuangan perusahaan menggunakan analisis 

rasio keuangan. Pada umumnya rasio-rasio keuangan yang digunakan untuk 

menilai kinerja perusahaan suatu perusahaan dilihat dalam berbagai aspek yaitu 

aspek likuiditas, aspek solvabilitas, aspek profitabilitas, aspek aktivitas usaha dan 

aspek penilaian pasar (Wiagustini, 2007:75). Penilaian kinerja keuangan suatu 

perusahaan dalam penelitian ini dilihat dari aspek solvabilitas, aspek profitabilitas, 

aspek penilaian pasar dan investor juga dapat menghitung growth untuk melihat 

tingkat pertumbuhan perusahaan. 

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio leverage atau solvabilitas 

yang sering dihubungkan dengan return saham (Prihantini,2009). DER 

menunjukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang ditunjukan 

pada beberapa bagian dari modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. 

Tingkat DER yang kurang dari 50% adalah tingkat yang aman. Semakin rendah 

nilai dari DER maka lebih baik atau semakin aman kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh modal sendiri. Investor akan lebih tertarik apabila suatu perusahaan 
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memiliki nilai DER yang kecil, sehingga berdampak pada harga saham yang akan 

meningkat. 

Price Earning Ratio (PER) merupakan perbandingan antara harga saham 

dengan pendapatan setiap lembar saham. Informasi DER mengindifikasikan 

besarnya rupiah yang harus dibayarkan investor untuk memperoleh satu rupiah 

earning perusahaan (Tandelilin, 2010:375). 

Return On Equity (ROE) menurut Tandelilin (2010:372) adalah 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan dapat memberikan imbal hasil 

kepada pemegang saham. Semakin besar return on equity, maka semakin 

berangkat tingkat keuntungan yang dicapai suatu perusahaan sehingga kondisi 

yang bermasalah semakin kecil. 

Earning Per Share (EPS) merupakan ukuran penting yang digunakan 

untuk mengukur kinerja perusahaan. Menurut Tandelilin (2010:374) Earning Per 

Share (EPS) dapat menunjukan besarnya laba bersih perusahaan yang siap 

dibagikan pemegang saham perusahaan. Besarnya EPS suatu perusahaan bisa 

diketahui dari informasi laporan keuangan perusahaan. Meskipun beberapa 

perusahan tidak mencantumkan besarnya EPS perusahaan bersangkutan, EPS bisa 

dihitung berdasarkan informasi laporan neraca dan laporan laba rugi perusahaan.   

Tingkat pertumbuhan (growth) suatu perusahaan juga merupakan salah 

satu faktor fundamental yang dinilai oleh investor, karena jika pertumbuhan 

perusahaan cepat mengindikasikan bahwa perusahaan telah mapan dalam kegiatan 

usahanya, sehingga kinerja perusahaan juga bagus dalam mendapatkan 

returnyang diharapkan (Wardjono, 2010:84). 
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Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan 

mengambil sampel perusahaan consumer goods subsektor makanan dan minuman 

(food and beverage) karena industri ini bergerak pada bidang kebutuhan pokok 

manusia. Karena bergerak dalam bidang strategis, maka banyak bermunculan 

perusahaan-perusahaan consumer goods baru di Indonesia yang semakin 

mempertajam persaingan di industri ini dan salah satu subsektor yang paling 

diminati adalah perusahaan makanan dan minuman. Perusahaan makanan dan 

minuman merupakan perusahaan yang tergolong stabil dan cenderung tidak 

mudah terpengaruh musim dan kondisi perekonomian. Terbukti meski terkena 

imbas krisis ekonomi global sekalipun, seperti pada tahun 2008-2009 lalu, industri 

ini tetap bisa tumbuh. Tahun 2008, industri ini masih bisa tumbuh 2,34% dan 

tahun 2009 kembali melonjak hingga 11,22% dengan volume penjualan hingga 

Rp 555 triliun. Sepanjang tahun 2017 pasar industri makanan dan minuman nyaris 

tak pernah sepi, bahkan terus meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk di 

tanah air yang kini telah mencapai lebih dari 230 juta jiwa.  

Jadi tidak menutup kemungkinan terdapat  pertumbuhan pada industri ini 

di waktu tertentu sebagaimana yang dilaporkan oleh situs kementerian 

perindustrian bahwa terjadi pertumbuhan terhadap laju pertumbuhan perusahaan 

makanan dan minuman pada tahun 2017 yakni sebesar 9,23% dari sebelumnya 

pada tahun 2016 sebesar 8,46% (Kemenperin.go.id). Hal ini disebabkan karena 

kebutuhan masyarakat akan konsumsi makanan dan minuman tidak akan berhenti 

dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengatur dan 

mengelola keuangan perusahaannya dengan baik agar dapat bertahan dalam 
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persaingan yang ketat dan dapat memberikan kepercayaan bagi investor bahwa 

perusahaan makanan dan minuman dapat menjadi salah satu target investasi 

dengan prospek ke depan yang menjanjikan. 

Adapun perbedaan ini dengan penelitian Afinindy dan Budiyanto  (2017) 

yaitu pertama, peneliti ini menambahkan earning per share (Febrioni,2016) dan 

growth (Qodari dan Oetomo,2017) sebagai variabel independen. Penambahan 

variabel earning per share karena earning per share merupakan rasio keuangan 

yang dipakai para investor yang berfungsi menganalisis kemampuan dari 

perusahaan untuk mendapatkan laba dari saham yang dipilih (Sesuai penelitian 

Mamduh Hanafi,1996 yang dicantumkan dalam Gunadi dan Kesuma,2015) 

sedangkan penambahan growth karena growth merupakan salah satu faktor 

fundamental yang dinilai oleh investor, karena jika pertumbuhan perusahaan cepat 

mengindikasikan bahwa perusahaan telah mapan dalam kegiatan usahanya, 

sehingga kinerja perusahaan juga bagus dalam mendapatkan return yang 

diharapkan (Wardjono,2010:84 dalam Qodari dan Oetomo,2017)). 

Perbedaan kedua, penelitian ini menggunakan sampel dari perusahaan 

industri makanan dan minuman (food and beverage) yang terdaftar di BEI 

sedangkan penelitian Afinindy dan Budiyanto (2017) menggunakan sampel 

perusahaan telekomunikasi. Alasan peneliti ini memilih objek perusahaan 

makanan dan minuman  karena perusahaan makanan dan minuman lebih banyak 

mencuri minat para investor karena perusahaan makanan dan minuman 

merupakan salah satu usaha yang tidak pernah mati akan kebutuhan pangan yang 

merupakan kebutuhan pokok manusia. Tingkat konsumsi masyarakat akan 
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semakin bertambah sejalan dengan tuntutan kebutuhan manusia yang semakin 

komplek dan meningkat, karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang 

produknya sering digunakan oleh orang banyak dan mampu bertahan dalam 

kondisi kebijakan model apapun sehingga seburuk apapun kebijakan yang dibuat 

hampir pasti produk perusahaan ini tetap dibeli dan diminati oleh konsumen. Jadi, 

bisa dikatkan bahwa produk tersebut sangat dibutuhkan oleh konsumen. Apabila 

kegiatan produksi tersebut tersendat beberapa waktu maka hal tersebut dianggap 

bad news perusahaan karena proses produksinya memerlukan waktu yang relatif 

cepat. Perbedaan ketiga dalam penelitian ini periode penelitian yang digunakan 

yaitu periode tahun 2014-2017, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Afinindy dan Budiyanto (2017) menggunakan periode tahun 2010-2015. 

Daripermasalahn yang terjadi trsebut maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang 

berjudul”Pengaruh Debt To Equity Ratio, Price Earning Ratio, Return On 

Equity, Earning Per Share dan Growth terhadap Return Saham (Studi pada 

Perusahaan Food And Beverage di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)” 

1.2 Ruang Lingkup 

Agar penelitian lebih berfokus pada pokok permasalahan, maka ruang 

lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya meneliti pada perusahaan food and beverage yang ada di 

Bursa Efek Indonesia.  

2. Periode penelitian tiga tahun yaitu tahun 2014 sampai dengan 2017. 
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3. Variabel dependen yang digunakan yaitu return saham dan variabel 

independen yang digunakan yaitu debt to equity ratio, price earning ratio, 

return on equity, earning per share dan growth. 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditarik 

suatu permasalahan pokok dalampenelitian ini adalah : 

1. Apakah debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap return saham? 

2. Apakah price earning ratio berpengaruh positif terhadap return saham? 

3. Apakah return on equity berpengaruh positif terhadap return saham? 

4. Apakah earning per share berpengaruh positif terhadap return saham? 

5. Apakah growth berpengaruh positif terhadap return saham? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji dan menganalisis adanya pengaruh negatif debt to equity 

ratio terhadap return saham perusahaan food and beverage yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017. 

2. Untuk menguji dan menganalisis adanya pengaruh positif price earning 

ratio terhadap return saham perusahaan food and beverage yang terdaftar 

Di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017. 

3. Untuk menguji dan menganalisis adanya pengaruh positif return on equity 

terhadap return saham perusahaan food and beverage yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 2014-2017. 
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4. Untuk menguji dan menganalisis adanya pengaruh positif earning per 

share terhadap return saham perusahaan food and beverage yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017. 

5. Untuk menguji dan meganalisis adanya pengaruh positif growth terhadap 

return saham perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2017. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan Food And Beverage 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

nantinya dalam mengambil kebijakan manajemen khususnya yang 

berkaitan dengan kinerja keuangan. 

2. Bagi Investor 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan investor sebagai alat 

bantu dalam mempertimbangkan keputusan investasinya dipasar modal. 

3. Bagi Akademis 

Penelitian ini harapkan dapat bermanfaat bagi akademis khususnya dalam 

memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan perubahan return 

saham. 

4. Bagi Peneliti lainnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan maupun sebagai 

referensi di dalam melakukan penelitian sejenisnya. 

 

 


