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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Return merupakan hasil yang diperoleh dari suatu investasi. Return dapat 

berupa return realisasi yang sudah terjadi atau return ekspektasi yang belum 

terjadi tetapi diharapkan akan terjadi di masa yang akan dating (Jogiyanto, 2000). 

Return realisasi (realized return) merupakan return yang telah terjadi. Return 

realisasi dihitung berdasarkan data historis. Return realisasi ini sangat penting 

karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja perusahaan dan juga 

digunakan sebagai landasan penghitungan return ekspektasi di masa yang akan 

datang. Pada umumnya, nilai return yang sering digunakan adalah return total. 

Retur  pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis yaitu capital gain/loss dan yield. 

Capital gain merupakan selisih dari harga investasi sekarang dengan harga 

periode yang lalu.Jika harga investasi sekarang lebih tinggi dari harga investasi 

periode lalu berarti terjadi keuntungan modal (capital gain) dan sebaliknya, yield 

merupakan presentase penerimaan kas periodik terhadap harga investasi. 

Keuntungan ini biasanya diterima dalam bentuk kas atau setara dengan kas 

sehingga dapat diuangkan dengan cepat. Salah satu contoh yield adalah deviden 

(Jogiyanto,2000). Berikut adalah tabel yang menggambarkan return saham dan 

rasio-rasio tiga besar perusahaan telekomunikasi di Indonesia periode tahun 2011-

2013. 
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Tabel 1.1 

Return saham, CR, DER, ROE dan PBV (MBV) 

Sektor Telekomunikasi (Telkomsel, INDOSAT, dan XL, ) yang Listed di BEI 

tahun 2011-2013 

Ratio 2011 

 

Return Saham 

(%) 

CR 

(%) 

ROE 

(%) 

DER 

(x) 

PBV 

(MBV) 

(x) 

TELKOMSEL -11 95,80 25,37 0,69 2,33 

INDOSAT 5 55,05 4,96 1,77 1,63 

XL -15 38,81 20,67 1,28 2,82 

Ratio 2012 

 

Return Saham 

(%) 

CR 

(%) 

ROE 

(%) 

DER 

(x) 

PBV 

(MBV) 

(x) 

TELKOMSEL 28 116,04 27,41 0,66 2,72 

INDOSAT 14 75,43 2,51 1,85 1,81 

XL 26 41,86 17,99 1,31 3,16 

Ratio 2013 

 

Return Saham 

(%) 

CR 

(%) 

ROE 

(%) 

DER 

(x) 

PBV 

(MBV) 

(x) 

TELKOMSEL 19 116,31 26,21 0,65 2,98 

INDOSAT -36 49,80 -9,56 2,10 1,29 

XL -9 73,69 6,75 1,63 2,92 

Sumber :www.idx.co.id 

Berdasarkan tabel 1.4 di atas terlihat bahwa perkembangan return saham 

sektor telekomunikasi khususnya Telkomsel, Indosat, dan Xl yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013  mengalami fluktuasi. Besarnya return 

saham tertinggi Telkomsel terjadi pada tahun 2012 sebesar 28%, sedangkan 

return saham terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar -11%. Return saham 

Indosat tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 14%, dan terendah pada tahun 

2013 yaitu sebesar -36%. Sedangkan, return saham XL tertinggi terjadi pada 

tahun 2012 sebesar 26%, dan yang terendah pada tahun 2011 sebesar -15%. CR 

menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang dimiliki emiten dalam membayar 

http://www.idx.co.id/
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kewajiban jangka pendek, semakin tinggi rasio maka semakin baik (Rusdin:2006) 

Telkomsel sendiri menunjukkan CR yang konsisten, namun berbeda dengan 

Indosat dan XL dimana CR  mengalami naik turun. Rasio ROE merupakan rasio 

mengukur tingkat kembalian perusahaan efektivitas perusahaan didalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimiliki 

perusahaan, untuk rasio ROE pada Telkomsel masih dianggap stabil dan 

konsisten, sedangkan rasio ROE XL mengalami penurunan dari tahun 

ketahunnya. Dan untuk Indosat sendiri rasio ROE mengalami minus pada tahun 

2013 yaitu sebesar -9,56%. Rasio ketiga di gambarkan oleh DER atau rasio yang 

menunjukkan struktur permodalan emiten jika dibandingkan dengan kewajiban, 

semakin tinggi rasio DER maka akan semakin baik kinerja. Untuk Telkomsel, 

Indosat, dan XL menunjukkan rasio DER yang masih konsisten. Rasio yang 

terakhir adalah PBV (MBV), rasio PBV atau MBV ini mengalami naik turun pada 

ketiga perusahaan baik pada Telkomsel, Indosat, maupun XL. Tabel diatas dapat 

menggambarkan bahwa CR, DER, ROE, dan EPS tahun 2013 yang turun maka 

diikuti pula dengan menurunnya return saham pada tahun tersebut. 

Menurut Ang (1997) semakin baik kinerja keuangan perusahaan yang 

tercermin dari rasio-rasionya maka semakin tinggi return saham perusahaan, 

demikian juga jika kondisi ekonomi baik, maka refleksi harga saham akan baik 

pula. Perkembangan yang terjadi inilah yang salah satunya menjadi dasar bagi 

peneliti untuk mengkaji lebih mendalam faktor-faktor apa sajakah yang 

diperkirakan dapat mempengaruhi return saham  pada industri tersebut. 
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Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara 

karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi 

pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana 

dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat 

digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan 

lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi 

pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. 

Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai 

dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrument 

(www.idx.co.id). 

Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan 

instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, 

obligasi, waran, right, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, 

futures, dan lain-lain (www.idx.co.id). Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 

1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang 

bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan 

publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi 

yang berkaitan dengan Efek” (Irham Fahmi:2013). Pasar modal juga mempunyai 

pengertian yang abstrak yang mempertemukan calon pemodal (investor) dengan 

emiten yang membutuhkan dana jangka panjang yang transferable (Suad 

Husnan:1998). 

Orang atau badan yang melakukan penanaman modal atau yang lebih 

dikenal dengan istilah pemodal atau investor memiliki tujuan tersendiri dalam 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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penanaman modalnya tersebut, antara lain bertujuan untuk memperoleh dividen, 

berdagang, berkepentingan dalam pemilikan perusahaan, dan sebagai spekulator. 

Pemodal atau investor yang bertujuan memperoleh dividen mengincar 

perusahaan-perusahaan yang sudah sangat stabil.Keadaan perusahaan yang 

demikian menjamin kepastian keuntungan yang relatif stabil. Dari keuntungan 

yang stabil itu diharapkan pula adanya dividen yang relatif stabil. Untuk pemodal 

yang bertujuan untuk berdagang membeli saham tujuan utamanya adalah untuk 

memperoleh keuntungan dari seluruh positif harga beli dengan harga jual, 

pendapatan mereka bersumber dari keuntungan jual beli saham tersebut. Apabila 

pemodal atau investor yang berkepentingan dalam pemilikan perusahaan 

keikutsertaan mereka adalah sebagai pemilik perusahaan yang mana cenderung 

memilih saham perusahaan-perusahaan  yang sudah memiliki nama baik atau 

prospek yang baik. Sedangkan, pemodal atau investor yang bertujuan untuk 

spekulasi atau yang disebut spekulator lebih menyukai saham-saham perusahaan 

yang belum berkembang, tetapi diyakini akan berkembang dengan baik. Pada 

umumnya pada setiap kegiatan pasar modal spekulator mempunyai peranan untuk 

meningkatkan aktivitas pasar, dan meningkatkan likuiditas saham (Rusdin, 2006). 

Kehadiran pasar modal di Indonesia ditandai dengan banyaknya investor 

yang mulai menanamkan sahamnya dalam sektor “Telekomunikasi”. Bisnis 

telekomunikasi dalam hal ini perusahaan provider baik residensial maupun 

komersial menunjukkan perkembangan yang cukup pesat di Indonesia. Semakin 

pesatnya perkembangan sektor telekomunikasi ini diikuti dengan semakin 

tingginya permintaan akan kebutuhan sekunder yaitu cara berkomunikasi yang 
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praktis dan efisien, sehingga membuat emiten-emiten membutuhkan dana dari 

sumber eksternal. Dana dari sumber eksternal dapat diperoleh melalui pasar 

modal. Perusahaan-perusahaan yang memperoleh dana melalui pasar modal 

dengan menerbitkan saham atau obligasi dan menjualnya secara umum kepada 

masyarakat. 

Perusahaan memanfaatkan pasar modal untuk menarik dana umumnnya 

didorong oleh beberapa tujuan seperti perluasan usaha, memperbaiki struktur 

modal, dan pengalihan pemegang saham. Banyak masyarakat yang 

menginvestasikan modalnya di industri telekomunikasi karena berkembangannya 

teknologi serta kebutuhan akan informasi, pengembangan komunikasi, serta 

internet yang terlihat pada peningkatan penggunaan Infrastruktur dan aplikasi 

yang berbasis IP berarti kesempatan dan tantangan pada sektor ICT. Teknologi 

telekomunikasi telah bergeser dari komunikasi jaringan tetap ke mobile seluler, 

dari suara ke data sebagai trafik driver dan sumber utama pendapatan 

(Komunikasi dan Informatika Indonesia, Buku Putih, 2013). 

 

  

Sumber: Dit. Pengendalian, Ditjen PPI, 2013 

Gambar 1.1 Jumlah Pelanggan Selular 
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Jumlah pelanggan seluler di Indonesia hingga tahun 2011 mencapai 

249,80 juta pelanggan atau terjadi peningkatan sekitar 18,23% dari tahun 

sebelumnya. Peningkatan juga terjadi pada tahun 2012 sebesar 12,87% dengan 

jumlah pelanggan pada tahun 2012 mencapai 281 juta pelanggan. Perkembangan 

dalam bidang telekomunikasi khususnya seluler baik dari sisi perangkat telepon 

maupun penyelenggaraan jaringan bergerak seluler sangat terlihat dari 

perkembangan jumlah pelanggan jaringan tersebut.Pesatnyapertumbuhan 

pelanggan seluler menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan 

komunikasi seluler di Indonesia. 

Tahun 2011 Indonesia beroperasi 7 operator seluler dengan teknologi 

GSM (Global System for Mobile) dan lainnya ada 4 operator CDMA (Code 

Division Multiple Access). Menurut data Dirjen Postel, dalam periode 2006-2010 

pertumbuhan rata-rata per tahun pengguna seluler di Indonesia adalah 31,9% per 

tahun. Hingga akhir 2010  jumlah pelanggan selular mencapai 211 juta, dimana 

operator GSM mendominasi 95% pasar selular, sisanya merupakan pasar CDMA  

5%. Sedangkan skema pembayaran selular didominasi pra-bayar (94%) dan 

sisanya 6% pasca-bayar. 

Telkomsel sebagai pemimpin pasar,  pelanggannya sudah mencapai 94 

juta pada 2010 dengan pangsa pasar sekitar 44,5%. Saat ini jangkauan telepon 

seluler sudah merambah hingga ke daerah terpencil. Sejak 2008 Telkomsel 

sebagai operator seluler telah berhasil menjangkau 100% seluruh kecamatan di 

Indonesia.Pertumbuhan pengguna telepon seluler di Indonesia cukup pesat, hal ini 

ditandai dengan tingkat penetrasi seluler yang semakin besar. Dengan populasi 
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230 juta penduduk, teledensitas di Indonesia untuk telepon seluler saat ini sekitar 

91,7%, sementara negara ASEAN lainnya lebih tinggi, misalnya Singapura 

mencapai 100% (Indonesian Commercial Newsletter (ICN), 2011). 

Perkembangan sektor telekomunikasi cenderung meningkat, hal tersebut 

dapat dilihat dari tiga perusahaan telekomunikasi seperti TLKM (Telkomsel), 

EXCL (XL), dan ISAT (Indosat) yang mana dalam periode waktu 2011-2013 

terus menperlihatkan kenaikan pada pendapatan dan persentase jumlah pelanggan 

untuk setiap tahunnya. Hal tersebut akan dijelaskankan pada tabel 1.2 dan 1.3 di 

bawah ini : 

Tabel 1.2 

Pendapatan Tiga Perusahaan Telekomunikasi di Indonesia 

(Dalam Milliar Rupiah) 

No. Perusahaan 2011 2012 2013 

1 TLKM 71.253 77.143 82.967 

2 ISAT 20.529,29 22.418,81 23.855,27 

3 EXCL 18.468 21.278 21.350 

Sumber :www.idx.co.id (28 Januari 2015, diolah oleh peneliti) 

Tabel 1.3 

Jumlah Pelanggan tahun 2011-2013 

(Dalam ribuan) 

No. Perusahaan 2011 2012 2013 

1 TLKM 132.629 554.819 635.496 

2 ISAT 51.928,8 58.027,7 59.767,3 

3 EXCL 46.359 45.750 60.549 

Sumber :www.idx.co.id (28 Januari 2015, diolah oleh peneliti) 

 

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


9 
 

Tabel 1.2 memperlihatkan pendapatan setiap tahunnya di mana ketiga 

perusahaan tersebut terus memperlihatkan tren kenaikan yang cukup baik. Selain 

itu, tabel 1.3 yaitu tabel yang menggambarkan jumlah pelanggan yang 

menggunakan produk ketiga perusahaan juga terus terus memperlihatkan 

pertumbuhan yang cukup pesat. Kenaikan tersebut tentunya dipengaruhi beberapa 

faktor-faktor yang tidak bisa dilepaskan dari keadaan dan penilaian investor 

terhadap perusahaan. Salah satu cara yang biasa digunakan dalam menilai 

perusahaan adalah pendekatan fundamental. 

Menurut Jogiyanto (2003) : analisis fundamental adalah analisis untuk 

menghitung nilai intrinsik saham dengan menggunakan data keuangan 

perusahaan. Pendekatan tersebut terutama ditujukan kepada faktor-faktor yang 

pada umumnya berada di luar pasar modal, yang dapat mempengaruhi harga 

saham di masa-masa mendatang. Hal-hal yang termasuk dalam analisis 

fundamental antara lain adalah analisis ekonomi dan industri, penilaian 

perusahaan secara individu baik dengan menggunakan variabel penelitian seperti 

deviden maupun pendapatan (income). 

Faktor fundamental dari perusahaan yang dapat menjelaskan kekuatan dan 

kelemahan kinerja keuangan perusahaan di antaranya adalah rasio-rasio keuangan. 

Melalui rasio-rasio keuangan kita bisa membuat perbandingan yang berarti dalam 

dua hal. Pertama, kita bisa membandingkan rasio keuangan suatu perusahaan dari 

waktu ke waktu untuk mengamati kecenderungan (trend) yang sedang terjadi. 

Kedua, kita bisa membandingkan rasio keuangan sebuah perusahaan dengan 

perusahaan lain yang masih bergerak dalam industri yang relatif sama dengan 
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periode tertentu. Investor yang akan melakukan investasi dengan membeli saham 

di pasar modal akan menganalisis kondisi perusahaan terlebih dahulu agar 

investasi yang dilakukannya dapat memberikan keuntungan (return). Memperoleh 

return (keuntungan) merupakan tujuan utama dari aktivitas perdagangan para 

investor di pasar modal (Jogiyanto (2003). 

Analisis faktor fundamental didasarkan pada laporan keuangan perusahaan 

yang dapat dianalisis melalui analisis rasio-rasio keuangan dan ukuran-ukuran 

lainnya seperti cash flow untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan (Robert 

Ang, 1997:18.36). Dari berbagai rasio keuangan terdapat beberapa rasio dan 

informasi keuangan perusahaan yang dapat digunakan untuk memprediksi return 

saham. Rasio keuangan dikelompokkan dalam lima jenis yaitu : (1) rasio 

likuiditas, yaitu rasio yang menyatakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajibannya dalam jangka pendek; (2) rasio aktivitas, menyatakan kemampuan 

perusahaan dalam memanfaatkan harta yang dimikinya; (3) rasio profitabilitas, 

menunjukkan kemampuan dari perusahaan dalam menghasilkan keuntungan; (4) 

rasio solvabilitas (leverage), menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka panjang, dan (5) rasio pasar, menunjukkan informasi 

penting perusahaan dan diungkapkan dalam basis per saham (Robbert Ang, 1997). 

Rasio Likuiditas merupakan rasio yang menyatakan kemampuan 

perusahaan jangka pendek untuk memenuhi obligasi (kewajiban) yang jatuh 

tempo. Rasio likuiditas ini terdiri dari current ratio, quick ratio, dan net working 

capital. Rasio yang kedua adalah rasio aktivitas, rasio ini menunjukkan 

kemampuan serta efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aktiva yang 
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dimilikinya atau perputaran (turn over) dari aktiva-aktiva tersebut. Rasio aktivitas 

terdiri dari, total asset turnover, total fixed asset turnover, accounts receivable 

turnover, inventory turnover,everage collection period, dan days sales in 

inventory. Rasio yang selanjutnya adalah rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas, 

rasio ini menunjukkan keberhasilan perusahaan didalam menghasilkan keuntunga, 

rasio ini terdiri dari lima jenis rasio yaitu, grossprofit margin, net profit 

margin,operating return on assets, return on assets, dan return on equity.Rasio 

yang keempat adalah rasio solvabilitas, yaitu rasio tentang kemampuan membayar 

kewajiban jangka panjang, rasio ini meliputi debt ratio, debt to equity ratio, long 

term debt to equity ratio, long term debt to capitalization ratio,times interest 

earned, cash flow to interest coverage, cash flow net income, dan cash return on 

sales ratio. Selanjutnya, rasio yang terakhir adalah rasio pasar atau rasio saham, 

yaitu rasio yang menunjukkan informasi penting dalam basis persahaman. Rasio 

ini menggambarkan kinerja saham, yang meliputi devidend yield, dividend per 

share,earning per share,dividend payout ratio, price earning ratio, dan book 

value per share (Rusdin:2006). 

Para investor menggunakan berbagai cara untuk memperoleh return yang 

diharapkan, baik melalui analisis sendiri terhadap perilaku perdagangan saham, 

maupun dengan memanfaatkan sarana yang diberikan oleh para analisis pasar 

modal, seperti broker, dealer dan manajer investasi. Pola perilaku perdagangan 

saham di pasar modal dapat memberi kontribusi bagi pola perilaku harga saham di 

pasar modal tersebut. Pola perilaku harga saham akan menentukan pola return 

yang diterima dari saham tersebut (Budi dan Nurhatmini, 2003). 
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Penelitian di bidang pasar modal telah banyak dilakukan diantaranya 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi return saham. Dari beberapa penelitian 

yang telah dilakukan terdapat perbedaan tentang variabel-variabel independen 

yang dipilih dan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Diantara penelitian 

terdahulu yang memberikan kesimpulan yang berbeda antara lain, penelitian yang 

dilakukan olehI Komang dan Luh Komang (2012) dimana secara parsial CR tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham. Berbeda dengan penelitian 

Hendrayani dan Emrinaldi (2014) yang menyimpulkan bahwa variabel current 

ratio (CR) dalam penelitian ini berpengaruh terhadap return saham. Penelitian 

yang dilakukan oleh Yeye dan Tri (2011) menyimpulkan ROE tidak memiliki 

pengaruh terhadap return saham.Penelitian yang dilakukan oleh I Komang dan 

Luh Komang (2012)  menyimpulkan bahwa Debt to Equity Ratio berpengaruh 

signifikan terhadap return saham. Namun, penelitian Gian Ismoyo (2011) 

menyimpulkan bahwa Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh positif terhadap 

return saham. Penelitian I Komang dan Luh Koman (2012) menunjukkan  dalam 

penelitian ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan namun bertanda positif 

atau searah terhadap return saham. Penelitian mengenai return saham telah 

banyak dilakukan mengingat pentingnya faktor fundamental dalam 

mempengaruhi nilai return saham. Namun berdasarkan bukti empiris yang 

menghubungkan faktor-faktor fundamental dengan return saham masih 

menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga perlu dilakukan penelitian 

lanjutan untuk membuktikan bagaimana pengaruh keempat faktor fundamental 
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tersebut (CR, DER, ROE, dan PBV (MBV)) terhadap return saham terutama pada 

sektor telekomunikasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

Rasio CR diambil dengan alasan karena rasio ini sering digunakan untuk 

memproksikan likuiditas karena memperhitungkan seluruh aktiva lancar dalam 

menutupi kewajiban-kewajiban lancar disbanding dengan rasio likuiditas lainnya 

(Harahap,2007). Rasio DER menurut Kasmir (2012) digunakan untuk 

membandingkan total hutang dengan seluruh ekuitas sehingga mewakili rasio 

solvabilitas lainnya. Rasio ROE diambil dengan alasan, menurut Kasmir (2012) 

rasio ini memberikan gambaran seberapa besar laba bersih setelah dikurangi pajak 

dibandingkan dengan modal saham perusahaannya, sehingga dapat 

menggambarkan laba bersih perusahaan secara jelas. Rasio terakhir yang 

digunakan adalah rasio pasar PBV/MBV, PBV/MBV dapat digunakan sebagai 

proksi dari tingkat penilaian pasar perusahaan. perhitungan atau perbandingan 

antara market value dengan book value suatu saham. Dengan rasio PBV ini, 

investor dapat mengetahui langsung sudah berapa kali  market value suatu saham 

dihargai dari book valuenya. Rasio ini dapat memberikan gambaran potensi 

pergerakan harga suatu saham sehingga dari gambaran tersebut, secara tidak 

langsung rasio PBV ini juga memberikan pengaruh terhadap harga saham 

(Tryfino, 2009). Selain itu, rasio ini meyatakan perusahaan yang dianggap baik 

oleh investor dijual dengan MBV yang tinggi. Semakin tinggi MBV nya maka 

semakin tinggi pula penilaian investor terhadap perusahaan (Bringham dan 

Houstan, 1998). 
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Penelitian ini merupakan, penelitian replikasi dari jurnal skripsi I Komang 

Arta dan Luh Komang (2012) yang berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan 

Terhadap Return Saham Perusahaan Food And Beverages di BEI”. Namun di 

dalam penelitian ini memiliki perbedaan objek penelitian, dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan empat variabel independen yang sama dengan peneliti 

sebelumnya yaitu CR, DER, ROE, dan PBV atau MBV dan return saham sebagai 

variabel dependen, sedangkan objek penelitiannya adalah pada perusahaan sektor 

telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2011-2013. 

Berdasarkan hal-hal tersebut maka dilakukan penelitian dengan judul 

“PENGARUH CR, DER, ROE, DAN PBV (MBV) TERHADAP RETURN 

SAHAM (Studi Empiris pada Sektor Telekomunikasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013)”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasikan 

permasalahan sebagai berikut sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh Current Ratio ( CR) terhadap return saham? 

2. Bagaimana  pengaruh  Return On Equity (ROE) terhadap return saham? 

3. Bagaimana  pengaruh Debt To Equity Ratio (DER) terhadap return saham? 

4. Bagaimana  pengaruh price to book value (PBV) atau market to book value 

(MBV) atau terhadap return saham? 

5. Bagaimana  pengaruh CR, DER, ROE, PBV/MBVsecara simultan 

terhadap return saham? 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ditetapkan oleh penulis dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Current Ratio ( CR) terhadap return saham. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap return 

saham. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Debt To Equity Ratio (DER) terhadap return 

saham. 

4. Untuk mengetahui pengaruh price to book value (PBV) atau market to 

book value (MBV) atau terhadap return saham. 

5. Untuk mengetahui pengaruh CR, DER, ROE, PBV/MBV secara simultan 

terhadap return saham. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai 

berikut : 

1. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi perhatian bagi perusahaan 

untuk meningkatkan kinerja perusahaannya. 

2. Bagi para investor, penelitian ini bisa dijadikan alat bantu analisis terhadap 

saham yang diperjualbelikan di bursa melalui variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini sehingga para investor dapat memilih pilihan 

investasi yang dinilai paling tepat. 
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3. Bagi masyarakat, penelitian ini bisa digunakan sebagai alat analisis untuk 

mengukur kinerja perusahaan-perusahaan yang didasarkan pada informasi 

laporan keuangan. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi 

perluasan penelitian selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


