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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan investasi di Indonesia menunjukkan potensial terutama dengan 

banyaknya investasi berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal tersebut 

merupakan bentuk kepercayaan masyarakat Indonesia dan investor asing dalam 

membantu pertumbuhan ekonomi dan pasar modal Indonesia. Berdasarkan Informasi 

dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, survei yang dilakukan oleh 

Japan Bank for International Cooperation (JBIC) bahwa Indonesia berada pada 

peringkat pertama sebagai negara yang diminati untuk berinvestasi. 

Investasi merupakan hal berkaitan dengan beberapa macam aktivitas seperti  

komitmen atas dana atau pengelolaan aset finansial yang dilakukan untuk 

memperoleh keuntungan di masa mendatang. Investasi dalam pasar modal Indonesia 

dapat dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai lembaga yang ditunjuk 

untuk memudahkan investor dalam memperjualbelikan produk efek yang tersedia. 

Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia terdiri dari 

saham, obligasi, waran, right, reksa dana dan instrumen lainnya. Saham adalah salah 

satu instrumen pasar yang banyak menjadi pilihan bagi para investor karena 

memberikan keuntungan yang menarik. Setiap investor menginginkan keuntungan 

yang tinggi, tetapi seiring dengan keinginan tersebut resiko yang ditanggung oleh 
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investor akan semakin tinggi. Investor dituntut untuk teliti dan berhati-hati dalam 

menentukan pilihan investasi. 

Berita yang dikutip dari Bisnis.com Jakarta tahun 2018, menyatakan terdapat 

perusahaan yang memiliki Price Earning Ratio (PER) yang rendah dapat menjadi 

pilihan investasi menarik tahun ini, walaupun investor harus tetap 

mempertimbangkan sejumlah syarat tambahan. 

Berdasarkan data Bloomberg, hingga jelang akhir tahun 2017 masih ada 

sembilan puluh delapan perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki 

PER di bawah sepuluh kali. Saham-saham ini umumnya dinilai telah terpotong 

harganya sehingga cukup murah untuk dibeli. 

Secara umum, perusahaan tersebut berasal dari kelompok perusahaan 

berkapitalisasi pasar di bawah Rp50 triliun atau kelompok perusahaan 

berkapitalisasi pasar mikro, kecil, dan menengah. Hampir separuh dari perusahaan-

perusahaan tersebut mencatatkan return harga saham negatif sepanjang 2017, 

dengan rentang penurunan harga antara 1%-75% year-on-year (yoy). Penurunan 

terbesar terjadi pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA) yang anjlok 75,74% 

yoy. 

Alfred Nainggolan, Kepala Riset Koneksi Capital, mengatakan saham dengan 

PER yang semakin kecil mencerminkan payback period yang semakin cepat. Akan 

tetapi, PER yang kecil tidak selalu mencerminkan kualitas yang baik dari saham 

emiten tersebut meskipun layak dipertimbangkan sebagai pilihan investasi. 

Idealnya, PER yang kecil terbentuk karena faktor peningkatan laba bersih 
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perusahaan yang signifikan tapi belum diimbangi oleh peningkatan harga. Hal 

tersebut memberi peluang peningkatan harga di masa mendatang. 

Namun, bila PER yang rendah terbentuk karena harga yang turun sedangkan 

laba relatif tidak beranjak, maka investor perlu berhati-hati. Investor masih butuh 

indikator lain untuk menilai peluang dari saham yang diselidiki. 

Pertama, selidiki konsistensi laba. Apabila PER yang rendah terjadi karena 

perubahan mendadak akibat pandangan negatif yang menurunkan harga atau karena 

pendapatan non rutin yang mendongkrak laba. Bisa jadi, sebelumnya emiten 

tersebut justru mencatatkan rugi sehingga PER-nya negatif.  

Di daftar tersebut ada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA) yang PER-

nya turun karena turunnya harga saham perseroan akibat pandangan buruk dari 

investor di bisnis berasnya yang diproyeksikan akan berdampak panjang.  

Kedua, investor dapat menyelediki rasio profitabilitas lainnya, terutama 

Return on Equity (ROE). Menurutnya, perusahaan-perusahaan dengan PER rendah 

tapi ROE tinggi patut menjadi pertimbangan sebagai target portofolio. 

Ketiga, perusahaan dengan PER rendah layak jadi pilihan investasi jika rekam 

jejak tingkat pertumbuhan labanya cukup stabil sekaligus juga di level yang cukup 

tinggi. Hal tersebut mengonfirmasi bahwa saham tersebut benar-benar merupakan 

saham bagus yang salah harga. 

PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA) merupakan salah satu perusahaan 

sektor consumer goods industry dengan subsektor makanan dan minuman. Sektor 

consumer goods industry terdiri dari dua puluh delapan perusahaan dengan lima 
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subsektor yaitu subsektor makanan dan minuman, subsektor rokok, subsektor 

farmasi, subsektor kosmetik dan barang keperluan rumah tangga dan subsektor 

peralatan rumah tangga. 

Berdasarkan berita yang dikutip dari Kontan.co.id Jakarta tahun 2018, tahun 

2018 menjadi tahun persiapan politik jelang pemilihan presiden. Kemudian, tahun 

depan akan berlangsung pula Pemilihan Kepala Daerah Pilkada serempak. Analis 

melihat dari hal-hal tersebut dapat membantu kinerja beberapa sektor saham di 

2018. Analis Semesta Indovest Sekuritas Aditya Perdana Putra menyarankan 

investor untuk melirik saham-saham sektor industri, khususnya aneka industri 

dan consumer goods, serta perbankan di tahun 2018. 

Rasio pembayaran dividen atau Dividend Payout Ratio (DPR)  menentukan 

jumlah laba yang dapat ditahan dalam perusahaan sebagai sumber pendanaan ( 

(Horne & John M. Wachowicz, 2007).  

Selain itu, ratio harga terhadap laba atau Price Earning Ratio (PER) 

menentukan perbandingan antara market price per share atau harga pasar per lembar 

dengan earning per share atau laba per lembar saham (Hakim, 2015). 

Rasio Return On Equity (ROE) dilakukan untuk mengukur keberhasilan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bagi para pemegang saham. Oleh karena itu, 

ROE dianggap sebagai representasi dari kekayaan pemegang saham atau nilai 

perusahaan (Mardiyanto, 2009).  

Pertumbuhan Laba atau (Earning Growth), dimana setiap perusahaan 

menginginkan dapat mencapai pertumbuhan yang optimal agar mampu 
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memaksimalkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan 

menggunakan sumber daya yang dimiliki (Jogiyanto, 2008).  

Dalam penelitian sebelumnya terdapat hasil yang berbeda-beda mengenai 

penelitian terhadap pertumbuhan laba, misalnya penelitian oleh (Febrianty, 2017) 

mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba perusahaan 

perbankan menyimpulkan bahwa hanya variabel return on equity (ROE) yang 

berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan perbankan 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Sedangkan, BOPO, DAR, ROE, 

LAR, RR, NPL, CAR, DPR, CR, Cash Ratio, TIE, PER secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan perbankan di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. 

Selanjutnya, penelitian dari (Sayekti, 2015) mengenai analisis pengaruh risiko 

keuangan terhadap pertumbuhan laba pada industri rokok yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia menyimpulkan bahwa price earning ratio (PER) berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 

2,627 dengan p value 0,047 < 0,05 sehingga ada pengaruh signifikan variabel 

current ratio, debt to equity ratio, net profit margin, return on asset dan price 

earning ratio secara simultan terhadap pertumbuhan laba. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Febriana, 2018) mengenai analisis pengaruh 

current ratio (CR), net profit margin (NPM), dividend payout ratio (DPR) terhadap 

pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 2014-2016 menyimpulkan hasil pengujian secara parsial 
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menunjukkan bahwa dividend payout ratio (DPR) berpengaruh signifikan terhadap 

Pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Selain itu, berdasarkan hasil pengujian secara simultan (Uji F) 

menunjukkan bahwa current ratio (CR), net profit margin (NPM), dan dividend 

payout ratio (DPR) berpengaruh siginifikan terhadap pertumbuhan laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan penelitian dan informasi diatas, peneliti 

tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Dividend Payout Ratio, 

Price Earning Ratio Dan Return On Equity Terhadap Pertumbuhan Laba 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Consumer Goods Industry 

Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017)”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini penulis 

mengemukakan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Dividend Payout Ratio terhadap Pertumbuhan Laba 

(studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor consumer goods industry 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017) ? 

2. Bagaimana pengaruh Price Earning Ratio terhadap Pertumbuhan Laba (studi 

empiris pada perusahaan manufaktur sektor consumer goods industry yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017) ? 

3. Bagaimana pengaruh Return On Equity terhadap Pertumbuhan Laba (studi 

empiris pada perusahaan manufaktur sektor consumer goods industry yang 
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terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017) ? 

4. Bagaimana pengaruh Dividend Payout Ratio, Price Earning Ratio dan Return 

On Equity terhadap Pertumbuhan Laba (studi empiris pada perusahaan 

manufaktur sektor consumer goods industry yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2015-2017) ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh terkait Dividend Payout Ratio 

terhadap Pertumbuhan Laba (studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor 

consumer goods industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2015-2017). 

2. Mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh terkait Price Earning Ratio 

terhadap Pertumbuhan Laba (studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor 

consumer goods industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2015-2017). 

3. Mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh terkait Return On Equity terhadap 

Pertumbuhan Laba (studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor 

consumer goods industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2015-2017). 

4. Mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh terkait Dividend Payout Ratio, 

Price Earning Ratio dan Return On Equity terhadap Pertumbuhan Laba (studi 

empiris pada perusahaan manufaktur sektor consumer goods industry yang 
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terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017). 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian sebagai 

berikut: 

1. Untuk Bagi Pembaca 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai ilmu, bahan, dan gambaran bagi pembaca 

untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat disempurnakan kembali dengan menambahkan beberapa 

variabel lain serta perusahaan dari berbagai sektor maupun indeks tertentu. 

3. Bagi Investor 

Penelitian ini berharap dapat memberikan informasi kepada investor dalam 

menentukan dan membuat keputusan investasi Dividend Payout Ratio, Price 

Earning Ratio dan Return On Equity terhadap Pertumbuhan Laba (studi 

empiris pada perusahaan manufaktur sektor consumer goods industry yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017) sebagai acuan. 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi ini, maka penulis mengambil data melalui website Bursa Efek Indonesia (BEI) 

yaitu www.idx.co.id. Waktu penelitian sejak tahun 2018 sampai dengan selesai. 

http://www.idx.co.id/

