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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Perusahaan harus memiliki tujuan agar dapat tumbuh dan berkembang 

menjadi perusahaan yang lebih besar sehingga dapat menghasilkan laba atau 

keuntungan yang lebih besar. Semakin besar suatu perusahaan, maka akan 

semakin kompleks pula aktivitas bisnisnya. Ada berbagai cara bagi perusahaan 

untuk mendanai aktivitas bisnisnya misalnya dengan menggunakan keuntungan 

yang diperoleh pada periode sebelumnya, namun perusahaan tidak mungkin hanya 

mengandalkan dana yang berada dalam perusahaan. Salah satunya melalui pasar 

modal (Yaredeta,2014). 

Pasar modal merupakan tempat dimana berbagai pihak khususnya 

perusahaan menjual saham (stock) dan obligasi (bond) dengan tujuan dari hasil 

penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk 

memperkuat modal perusahaan. Pasar modal memiliki dua fungsi, yaitu fungsi 

ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi karena menyediakan fasilitas 

bertemunya dua kepentingan yaitu investor dan issuer. Fungsi keuangan karena 

memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh return bagi pemilik dana, 

sesuai karakteristik yang dipilih. Bagi investor, pasar modal merupakan wadah 

untuk menginventasikan dananya. Alasan utama para investor melakukan 

investasi dipasar modal adalah untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks 

manajemen investasi, tingkat keuntungan investasi disebut sebagai return (Fahmi, 

2015:36). 

Return merupakan tingkat pengembalian yang diperoleh dari investasi. 

Return saham merupakan hasil atau keuntungan yang dapat diperoleh para 

pemegang saham atas sejumlah saham yang dimilikinya (Jogiyanto,2013). 

Pendapatan yang diinginkan oleh pemegang saham (return) adalah pendapatan 

dividen (dividen yield) dan capital gain (Dewi,2010). Capital gain (loss) 

merupakan sesilih untung (rugi) dari harga investasi sekarang relative dengan 

harga periode yang lalu. Dividend yield merupakan persentase penerimaan kas 
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periodik terhadap harga investasi periode tertentu dari suatu investasi (Jogiyanto, 

2013). Semakin besar Dividend yield, maka investor akan semakin tertarik untuk 

membeli saham tersebut. Disisi lain, semakin tinggi harga pasar menunjukkan 

bahwa saham tersebut juga semakin diminati oleh investor karena semakin tinggi 

harga saham akan menghasilkan capital gain yang semakin besar pula Fahmi 

(2011).  

Mendapatkan return merupakan alasan utama investor menginvestasikan 

dana pada saham disuatu perusahaan. Harapan untuk memperoleh return yang 

maksimal sangat penting bagi investor untuk melakukan penilaian serta 

melakukan analisis terhadap laporan keuangan dengan sebaik mungkin untuk 

memperoleh informasi terkait dengan kinerja keuangan perusahaan agar 

perusahaan investor dapat dengan mudah mengambil keputusan investasinya 

(Simanjuntak, Sipayung, & Sinagan, 2019). 

Fenomena terkait dengan harga saham adalah PT Pakuwon Jati Tbk 

(PWON) bukukan peningkatan laba bersih sebesar 12,09% disepanjang periode 

2017 menjadi Rp 1,87 triliun dibandingkan laba bersih 2016 sebesar Rp 1,67 

triliun. Peningkatan laba bersih tersebut didukung oleh pendapatan bersih PWON 

yang meningkat 18,10% pada 2017 menjadi Rp 5,7 triliun dibandingkan 

pendapatan sepanjang 2016 sebesar Rp 4,84 triliun. Beban pokok perusahaan juga 

tercatat meningkat 12,74% menjadi Rp 2,35 triliun dibandingkan 2016 sebesar Rp 

2,08 triliun. Sedangkan liabilitas perusahaan juga mengalami peningkatan 9,45% 

selama 2017 menjadi Rp 10,56 triliun dibandingkan 2016 sebesar Rp 9,65 triliun. 

Sementara itu, ekuitas PWON juga meningkat 16,08% menjadi Rp 12,79 triliun 

pada 2017 dibanding 2016 sebesar Rp 11,01 triliun. Aset PWON juga mengalami 

peningkatan sebesar 12,99% menjadi Rp 23,35 triliun dibandingkan aset 

perusahaan sepanjang 2016 yaitu sebesar Rp 20,67 triliun. Sementara itu, kinerja 

perusahaan yang membaik tidak mempengaruhi menguatnya harga saham PWON 

dalam perdagangan hari ini. Pada pukul 15.01 WIB harga saham PWON turun 

1,59% atau 10 poin ke level Rp 620/saham (www.cnbnindonesia.com). 

 

http://www.cnbnindonesia.com/
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Adapun fenomena lain seperti pergerakan harga saham perusahaan pelat 

merah, PT PP Properti Tbk (PPRO) terus menurun. Bahkan harga saham PPRO 

sudah berada di level terendah sejak akhir Mei 2016. Rabu (4/12), harga saham 

PPRO turun 2,9% jadi Rp 67 per saham. Sepanjang tahun ini, harga saham PPRO 

sudah turun 42,24%. Harga tersebut juga berada di bawah harga initial public 

offering (IPO) Rp 185. Padahal, berdasarkan catatan Kontan, setelah PPRO stock 

split pada 2017 harga sempat melesat ke Rp 372 (www.insight.kontan.co.id).  

Fenomena lain mengenai harga saham diantaranya yaitu saham emiten 

sektor konstruksi masih belum menunjukkan kenaikan signifikan. Sejak awal 

tahun hingga kemarin atau year to date (ytd), indeks sektor properti, real estate, 

dan konstruksi di Bursa Efek Indonesia (BEI) tercatat turun 4,2%. Angka ini jauh 

di bawah pencapaian Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang tumbuh 

9,78%. Padahal, perolehan kontrak baru emiten konstruksi lumayan. ini sekaligus 

menjadi kinerja indeks sektoral terburuk di BEI. Hanya sektor ini dan sektor 

perkebunan yang masih memerah di pasar saham domestik. Sektor finansial 

mencetak kenaikan tertinggi indeks sektoral di bursa. Analis melihat penurunan 

sektor konstruksi dan properti sebagai sebuah anomali. Kinerja saham sektor 

konstruksi yang turun tidak sejalan dengan kontrak-kontrak baru yang diperoleh 

emiten-emiten sektor ini. (www.investasi.kontan.co.id).  

Faktor yang mempengaruhi return saham adalah rasio keuangan (Fahmi, 

2015:36). Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio 

ukuran pasar, rasio profitabilitas dan rasio solvabilitas. Rasio ukuran pasar yang 

diproksikan dengan Price Earning Ratio (PER) dan Dividend Payout Ratio 

(DPR). Rasio profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Equity (ROE). 

Rasio solvabilitas yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER). 

Rasio ukuran pasar adalah rasio yang digunakan untuk mengestimasi nilai 

saham perusahaan. (Hery : 2016). Price Earning Ratio (PER) adalah fungsi dari 

perubahan kemampuan laba yang diharapkan dimasa yang akan datang. PER 

mencerminkan laba perusahaan semakin tinggi rasio ini maka semakin tinggi pula 

pertumbuhan laba yang diharapkan pemodal atau tingginya return saham yang 

diperoleh (Husnan dan Pudjiastuti,2015:84). Dividend Payout Ratio (DPR) adalah 

http://www.insight.kontan.co.id/
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rasio yang menggambarkan jumlah laba dari setiap lembar saham yang akan 

dialokasikan dalam bentuk dividen. Rasio ini juga dapat digunakan sebagai salah 

satu proksi (pendekatan) dalam menetapkan kebijakan dividen, yaitu suatu 

pengambilan keputusan oleh emiten mengenai besarnya dividen tunai yang akan 

dibagikan kepada para pemegang saham (Hery,2016:145).  

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya 

(Hery, 2016). Return On Equity (ROE) adalah rasio laba bersih terhadap ekuitas 

biasa, untuk mengukur tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham 

biasa. Return On Equity (ROE) menunjukkan keefektifan perusahaan memperoleh 

laba bersih terhadap para pemilik saham (Brigham & Houston, 2013). 

Rasio leverage mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang. 

Beberapa analis menggunakan istilah rasio solvabilitas, yang berarti mengukur 

kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya (Husnan dan 

Pudjiastuti, 2015). Rasio leverage diproksikan dengan menggunakan Debt to 

Equty Ratio (DER). DER digunakan untuk mengindikasikan seberapa besar 

hutang perusahaan yang digunakan untuk menjalankan operasionalnya 

dibandingkan dengan nilai ekuitas yang dimilikinya. Hutang yang semakin 

banyak digunakan oleh perusahaan berarti memperbesar risiko yang ditanggung 

pemegang saham dan juga memperkecil tingkat pengembalian yang diharapkan 

(Brigham & Houston, 2013).  

 Berbagai peneliatian terdahulu telah dilakukan untuk membuktikan 

Pengaruh Price Earning Ratio dan Debt to Equity Ratio terhadap return saham, 

seperti penelitian yang dilakukan oleh Lestari, Dewi, dan Chomsatu (2019) yang 

meneliti mengenai Pengaruh EPS, NPM, PER dan Inflasi Terhadap Return Saham 

Pada Perusahaan BUMN Go Public. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

variabel PER berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2019) menyatakan bahwa 

Variabel Price Earning Ratio (PER) secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Return Saham. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Fidrian, dkk (2019) yang meneliti 

mengenai pengaruh price earning ratio, deviden payout ratio, dan return on 

equity terhadap return saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia menyimpulkan bahwa Price Earning Ratio (PER) secara parsial 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham,  Deviden Payout 

Ratio memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan pada return saham 

perusahaan manufaktur. Return On Equity memiliki pengaruh positif dan 

signifikan pada return saham perusahaan manufaktur. Aryaningsih, dkk (2018) 

mengemukakan hasil penelitiannya bahwa ROE tidak memiliki pengaruh positif 

dan tidak sigifikan terhadap return saham. Menurut Carlo (2014) variabel DPR 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. 

 Perbedaan hasil penelitian terdahulu juga dapat dilihat dalam variabel 

DER. Menurut Sinaga (2019) Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Debt 

to Equity Ratio (DER) berpengaruh tidak signifikan terhadap Return Saham 

perusahaan jasa perhotelan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Susiawati dan Putri(2019), menunjukkan 

hasil penelitian variabel DER tidak berpengaruh terhadap Return Saham 

Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia.  

 Berdasarkan fenomena dan perbedaan pendapat yang telah dilakukan oleh 

peneliti terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai Price Earning Ratio (PER), Dividend Payout Ratio, Return On Equity 

dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return Saham .  Dengan demikian 

peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul : 

“ Pengaruh Price Earning Ratio, Dividend Payout Ratio, Return On Equity dan 

Debt to Equity Ratio, terhadap Return Saham (Studi Empiris pada 

Perusahaan Sektor Property, Real Estate dan Building Contruction yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017)” 
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1.2  Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka, maka 

identifikasi dari masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah : 

1. Pengaruh Price Earning Ratio (PER) terhadap return saham pada 

perusahaan Sektor Property, Real Estate dan Building Contruction yang 

terdaftar di BEI periode 2015-2017. 

2. Pengaruh Dividend Payout Ratio (DPR), terhadap return saham pada 

perusahaan Sektor Property, Real Estate dan Building Contruction yang 

terdaftar di BEI periode 2015-2017. 

3. Pengaruh Return On Equity (ROE)  terhadap return saham pada 

perusahaan Sektor Property, Real Estate dan Building Contruction yang 

terdaftar di BEI periode 2015-2017. 

4. Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap return saham pada 

perusahaan sektor property, real estate dan building contruction yang 

terdaftar di BEI periode 2015-2017. 

5. Pengaruh Price Earning Ratio (PER), Dividend Payout Ratio (DPR),  

Return On Equity (ROE), dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap return 

saham pada perusahaan Sektor Property, Real Estate dan Building 

Contruction yang terdaftar di BEI periode 2015-2017.  

1.3  Pembatasan Masalah 

 Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang lebih luas maka peneliti 

membatasi masalah penelitian ini yaitu Pengaruh Price Earning Ratio (PER), 

Dividend Payout Ratio (DPR), Return On Equity (ROE)  dan Debt to Equity Ratio 

(DER) terhadap return saham pada perusahaan Sektor Property, Real Estate dan 

Building Contruction yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. 

1.4  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis :  

1. Apakah Price Earning Ratio (PER) berpengaruh terhadap return saham 

pada perusahaan Sektor Property, Real Estate dan Building Contruction 

yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. 
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2. Apakah Dividend Payout Ratio (DPR) berpengaruh terhadap return saham 

pada perusahaan Sektor Property, Real Estate dan Building Contruction 

yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. 

3. Apakah Return On Equity (ROE) berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan Sektor Property, Real Estate dan Building Contruction yang 

terdaftar di BEI periode 2015-2017. 

4. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap return saham 

pada perusahaan sektor property, real estate dan building contruction 

yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. 

5. Apakah Price Earning Ratio (PER), Dividend Payout Ratio (DPR),  

Return On Equity (ROE), dan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh 

terhadap return saham pada perusahaan Sektor Property, Real Estate dan 

Building Contruction yang terdaftar di BEI periode 2015-2017.  


