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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Penelitian 

Masalah perekonomian merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

dalam kemajuan suatu negara. Dalam upaya menghadapi persaingan dan 

mendorong perusahaan untuk tumbuh menjadi besar serta mampu memperoleh 

laba, maka dibutuhkan berbagai usaha untuk memperoleh dana yang sangat besar. 

Setiap unit usaha mengumpulkan dana yang bertujuan untuk melakukan ekspansi 

maupun penambahan modal kerja. Salah satu usaha tersebut adalah peningkatan 

investasi (pembentukan modal) dengan cara menerbitkan saham perusahaan dan 

melakukan penjualan saham pada masyarakat. Hal ini bisa terlaksana pada 

perusahaan yang terbuka dan dilakukan di pasar modal. 

Menurut Suad Husnan (2000), pasar modal merupakan salah satu wahana 

yang dapat dimanfaatkan untuk mobilisasi dana baik dari dalam maupun dari luar 

negeri. Pasar modal memiliki fungsi yaitu menyediakan fasilitas untuk 

memindahkan dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (lender) ke pihak 

yang memerlukan dana (borrower) dan menyediakan dana yang diperlukan oleh 

pihak yang memerlukan dana (borrower), pihak yang kelebihan dana (lender) 

menyediakan tanpa harus terlibat langsung dalam pemilikan aktiva riil yang 

diperlukan untuk investasi.  

Investor sebagai pihak yang menanamkan dan menginvestasikan dananya 

pada suatu perusahaan, perlu memahami dengan baik serta menganalisis kondisi-

kondisi yang terjadi di pasar modal baik kondisi pasar atau kondisi perusahaan 

dimana investor akan menanamkan dananya. Tujuannya adalah supaya investor 

mendapatkan gambaran yang lebih jelas terhadap kemampuan perusahaan akan 

tumbuh dan berkembang dimasa yang akan datang. Investasi yang diinginkan oleh 

investor adalah investasi pada perusahaan yang menunjukkan perkembangan yang 

baik dan menghasilkan keuntungan dengan risiko yang rendah. Dengan semakin 



Bab I Pendahuluan 2

baik kondisi perusahaan maka diharapkan tingkat keuntungan perusahaan yang 

diperoleh akan semakin meningkat. 

Menurut Marzuki Usman (1997:207) ada dua potensi keuntungan di Bursa 

Efek, yaitu dividen atau bunga dan capital gain. Dividen adalah pembagian 

keuntungan yang dibagikan perusahaan penerbit saham atas keuntungan yang 

dihasilkan penerbit saham kepada para pemegang saham dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham. Sedangakan capital gain merupakan selisih (positif) antara 

harga beli saham dengan harga jual saham atau harga investasi sekarang lebih 

tinggi dari investasi periode lalu. 

 Penelitian menurut Arif (2004) menyatakan bahwa harga saham dapat 

dikatakan sebagai indikator keberhasilan pengelolaan perusahaan, dimana 

kekuatan pasar ditunjukkan dengan adanya transaksi penjualan saham perusahaan 

di pasar modal. Terjadinya transaksi tersebut didasarkan pada pengamatan para 

investor terhadap prestasi perusahaan dalam meningkatkan keuntungan. Pada 

prinsipnya semakin baik prestasi perusahaan dalam meningkatkan permintaan 

sahamnya maka akan meningkatkan harga sahamnya dan demikian sebaliknya. 

 Selain itu Arif (2004) mengungkapkan bahwa harga pasar saham di pasar 

modal sangat fluktuatif (tidak tetap), hal ini dipengaruhi oleh hukum permintaan 

dan penawaran terhadap saham tersebut. Semakin tinggi permintaan investor 

terhadap suatu saham, maka semakin tinggi pula harga saham tersebut, begitu juga 

sebaliknya. Harga pasar saham adalah harga yang terbentuk di pasar saham yaitu 

bursa saham, sehingga dapat diketahui adanya capital gain/loss dari suatu saham. 

Dalam bukunya William, Gordon, dan Jeffery (1997) juga menyatakan 

bahwa faktor yang menentukkan harga saham tersebut adalah adanya permintaan 

dan penawaran dari para investor. Kekuatan penawaran dan permintaan tersebut 

berinteraksi untuk menetukan harga pasar saham. Faktor yang lebih fundamental 

adalah estimasi para investor atas tingkat pengembalian saham (return) yang 

diterima di masa datang, karena estimasi semacam itu besar pengaruhnya terhadap 

permintaan dan penawaran saham tersebut. 

 Menurut Sunariah (2004:48) saham dapat didefinisikan sebagai tanda 

penyerahan atau kepemilikan seseorang atau badan suatu perusahaan. Sunariah 
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juga menyatakan bahwa saham dikenal dengan karakteristik yang berisiko tinggi 

akan tetapi dengan return yang tinggi pula, yang berarti memberi peluang untuk 

memperoleh keuntungn yang lebih tinggi akan tetapi juga berpotensi menerima 

risiko kerugian yang tinggi. Fluktuasi harga saham mengakibatkan investor 

mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Fluktuasi harga saham tersebut bisa 

dilihat dari tabel berikut ini yang didapat dari daftar Harga Saham Harian tahun 

2001 pada 8 perusahaan manufaktur yang termasuk ke dalam LQ-45. Harga 

saham yang diambil adalah harga saham pada akhir periode (5 hari sesudah 

publikasi) dan awal periode (5 hari sebelum publikasi). 

 

Tabel 1.1 
Perkembangan Return Saham Perusahaan Manufaktur 

 

Nama 
Perusahaan 

Harga Saham Harian 

-5 -4 -3 -2 -1 Rataan 
(Pt-1) 

1 2 3 4 5 Rataan 
(Pt) 

Return 
Saham 

Gudang Garam 11000 11700 12050 12550 12950 12050 12950 12800 12550 12000 12000 12480 0,036 

H.M Sampoerna 10950 11300 11750 11850 11800 11530 11800 12000 11350 11350 11400 11580 0,004 

Indofood 825 850 825 850 850 840 825 800 800 800 800 805 -0,042 

Kalbe Farma 250 255 260 260 265 258 255 260 255 245 245 252 -0,023 

Sari Husada 5500 5500 6500 7000 7000 6300 8000 8000 8000 8000 8500 8100 0,286 

Semen Gresik 4175 4200 4200 3950 3950 4095 4075 4225 4175 4175 4075 4145 0,012 

Tempo Scan  Pacific 2750 2825 2750 2700 2775 2760 2675 2600 2600 2500 2575 2590 -0,062 

Unilever Indonesia 15300 15300 15200 15200 15200 15240 15400 15600 15450 15650 15750 15570 0,022 

Sumber: Data dikutip dari daftar Harga Saham Harian (diolah) 

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada 8 perusahaan manufaktur 

terjadi perubahan harga saham setiap harinya. Hal ini sangat mempengaruhi 

tingkat pengembalian sahamnya. Menurut Gitman (2000) return saham dapat 

diketahui dengan cara mengurangkan harga saham  akhir periode (Pt) dengan 

harga saham awal periode (Pt-1) setelah itu dibagi dengan harga saham awal 

periode (Pt-1). Dari cara itu return  saham yang diperoleh bisa besar dan bisa juga 

kecil, bahkan bisa juga rugi. Besar kecilnya return saham tersebut menjadi 

masalah bagi para investor dalam menanamkan investasinya. Seperti halnya yang 

diungkapkan William, Gordon, Jeffery (1997) bahwa faktor yang dapat 

memperumit masalah ini adalah kecenderungan investor terhadap fluktuasi harga 

saham yang mendadak dan substansial dianggap sebagai indikator perubahan 
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prospek masa depan emiten. Oleh karena itu, investor perlu tindakan hati-hati 

dalam memilih saham yang akan di investasikannya.  

Berbicara tentang investasi maka akan dikaitkan dengan ketidakpastian, 

karena investor tidak tahu pasti hasil yang diperoleh dari investasi yang 

dilakukannya. Oleh karena itu, keberhasilan suatu investasi dalam saham tidak 

terlepas dari pengetahuan dan kemampuan investor dalam mengolah informasi 

yang ada. Menurut Triyetni (2006) sebelum mengambil keputusan investasi para 

investor harus mempertimbangkan beberapa faktor. Informasi pertama yang harus 

diperhatikan adalah kondisi perusahaan yang berpengaruh terhadap kemajuan 

perusahaan dimasa yang depan. Informasi yang kedua adalah faktor-faktor teknik 

berupa fluktuasi kurs, volume transaksi,  kondisi bursa. Informasi ketiga berkaitan 

dengan faktor lingkungan yang mencakup kondisi ekonomi, politik dan stabilitas 

suatu negara. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut diharapkan 

seorang investor dapat menginvestasikan dananya pada perusahaan yang tepat 

sehingga dana yang ditanamkan dapat berkembang secara maksimal.  

Dalam bukunya Suad Husnan (2000) menyebutkan salah satu langkah 

yang perlu dilakukan dalam melakukan keputusan investasi adalah dengan 

melakukan analisis sekuritas. Ada beberapa cara untuk melakukan analisis ini,      

diantaranya analisis fundamental. Suad Husnan juga mengungkapkan bahwa 

analisis fundamental berupaya mengindentifikasi prospek perusahaan untuk bisa 

memperkirakan harga saham dimasa yang akan datang, dengan menggunakan  

analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, investor 

yang melakukan investasi dengan melakukan analisis fundamental memerlukan 

informasi baik informasi internal maupun eksternal. Informasi internal perusahaan 

salah satunya laporan keuangan perusahaan. Informasi laporan keuangan tersebut 

menunjukkan bagaimana posisi perusahaan pada saat laporan keuangan 

diterbitkan dan bagaimana kinerja perusahaan, serta hal-hal lain yang 

berhubungan dengan keuangan perusahaan. 

 Analisa selanjutnya dari laporan keuangan adalah dengan mencari rasio-

rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan alat yang digunakan untuk 

menganalisis kondisi financial dan kinerja suatu perusahaan serta prospek 
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perusahaan diwaktu mendatang. Dari berbagai macam rasio keuangan, yang akan 

penulis teliti untuk pemecahan masalah return saham, yaitu dengan menggunakan 

rasio sebagai berikut : 

1. Return On Equity  

Menurut Sutrisno (2003) Return on Equity menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memberi keuntungan bagi pemegang saham biasa (pemilik 

modal) dengan menunjukkan presentase laba bersih yang tersedia untuk modal 

pemegang saham yang telah digunakan perusahaan. 

 Menurut Really dan Brown (2003 : 334), return on equity juga menjadi 

sangat penting bagi investor (pemegang saham), karena rasio ini 

mengindikasikan tingkat pengembalian (return) saham yang berhasil di dapat 

oleh manajemen sebagai hasil penggunaan modal (capital) yang telah 

disediakan pemilik sesudah melakukan pembayaran kepada pemberi modal 

yang lain. Semakin tinggi rasio ini berarti perkiraan kinerja emiten dimasa 

yang akan datang semakin baik, sehingga diharapkan tingkat pengembalian 

saham akan tinggi. 

2. Return on Assets 

Return on Asset menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari keseluruhan investasi yang ditanamkan dalam bentuk 

asset. Menurut Munawir (2004 : 91) mengemukakan bahwa “Return on asset 

adalah satu bentuk rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat 

mengukur kemampuan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan 

dalam operasi perusahaan“. 

 Menurut survey yang dilakukan oleh Andersen Consulting yang bekerja 

sama dengan majalah Swasembada (Desember 1999), disimpulkan bahwa 

perhitungan return on assets dapat mewakili kondisi laporan keuangan 

perusahaan. Dengan semakin baik kondisi keuangan perusahaan maka investor 

akan menilai saham dengan nilai yang tinggi sehingga diharapkan akan 

menghasilkan tingkat pengembalian saham bagi investor juga tinggi. 
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3. Debt to Equity Ratio  

Debt to Equity Ratio dapat dipilih oleh investor dalam menilai resiko dari 

investasi yang akan diputuskan. Semakin tinggi rasio ini berarti perusahaan 

banyak menggunakan pinjaman atau hutang dalam membiayai kegiatan 

usahanya, berarti resiko beban perusahaan dimasa yang akan datang cukup 

tinggi dan sebagian besar laba berasal dari operasi yang akan datang 

digunakan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman sehingga laba yang 

tersisa untuk pemegang saham semakin sedikit (Budi Raharjo, 2001). Kondisi 

tersebut dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran saham yang secara 

bersamaan dapat mempengaruhi rendahnya tingkat pengembalian (return) 

saham.  

 Dari fenomena yang telah dikemukakan diatas bahwa masalah return 

saham bagi investor merupakan suatu hal penting yang memerlukan perhatian 

besar dan tindakan hati-hati dalam melakukan investasinya. Hal ini disebabkan 

bahwa return saham dipengaruhi oleh adanya fluktuasi harga saham. Pemecahan 

masalah yang akan penulis teliti yaitu dengan melihat sejauh mana variabel-

variabel laporan keuangan seperti : ROE, ROA, dan DER secara signifikan 

berpengaruh terhadap return saham. Dengan berbagai macam alasan itulah maka 

penulis menjadikan sebagai objek penelitian.  

Penulis mengambil rujukan dari penelitian Yanny dan Imelda (2003), hasil 

penelitian tersebut menunjukkan faktor-faktor fundamental berpengaruh secara 

signifikan terhadap return saham penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh 

Yohanes (2003), dengan kesimpulan ROA tidak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap return saham. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Arif Ritonga (2004), 

dengan kesimpulan ROE dan DER tidak mempunyai pengaruh signifikan baik 

secara simultan maupun parsial terhadap return saham. Dari rujukan diatas 

Penulis melakukan penelitian dengan perbedaan perusahaan yaitu perusahaan 

manufaktur periode 2000-2003.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menelaah secara 

lebih mendalam, diharapkan dapat diketahui sampai sejauh mana Return on 

Equity, Return on Asset, dan Debt to Equity Ratio memberikan dampak bagi 
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return saham pada perusahaan manufaktur dalam bentuk skripsi dengan judul : 

“ Pengaruh Return On Equity, Return On Assets dan Debt To Equity Ratio 

Terhadap Return Saham Perusahaan Go Public Di Bursa Efek Jakarta". 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti 

adalah:  

1. Apakah Return On Equity, Return On Assets dan Debt To Equity Ratio 

berpengaruh secara simultan terhadap return saham 

2. Apakah Return On Equity, Return On assets dan Debt To Equity Ratio 

berpengaruh secara parsial terhadap return saham. 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah salah satu syarat yang harus 

dipenuhi penulis untuk dapat menempuh ujian Sarjana Ekonomi Jurusan 

Akuntansi Unversitas widyatama Bandung dan untuk menemukan jawaban atas 

topik permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya yaitu : 

1. Untuk mengetahui apakah Return On Equity, Return On Assets dan Debt To 

Equity Ratio secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

2. Untuk mengetahui apakah Return On Equity, Return On Assets dan Debt To 

Equity ratio secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

 

1.4  Kegunaan penelitian  

 Dari hasil penelitian sebagai kajian ilmiah ini, penulis berharap dapat 

memberikan suatu kontribusi kepada berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu 

antara lain :  

1.   Bagi Penulis  

Dengan adanya penelitian ini akan menambah pengetahuan, wawasan dan 

pengalaman dalam hal ini yang  berkaitan dengan topik yang diteliti. 
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2.   Bagi calon investor  

      Bagi calon investor dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan sebelum 

melakukan investasi. 

3.   Bagi masyarakat 

Dapat digunakan untuk mengamati kinerja perusahaan yang didasarkan pada 

informasi laporan keuangan dan harga saham yang dipublikasikan. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

 Pasar modal adalah tempat pertemuan antara penawaran dan permintaan 

surat berharga. Para pelaku pasar yaitu individu-individu atau badan usaha yang 

mempunyai kelebihan dana (surflus funds) melakukan investasi dalam surat 

berharga yang ditawarkan oleh emiten. Investasi dalam saham selain 

memungkinkan investasi untuk memperoleh hasil yang besar tetapi tidak tertutup 

pula dari resiko yang tinggi.  

Menurut Suad Husnan (2000) salah satu langkah yang perlu dilakukan 

dalam melakukan keputusan investasi adalah dengan melakukan analisis 

fundamental. Analisis fundamental berupaya mengidentifikasi prospek perusahaan 

untuk bisa memperkirakan harga saham dimasa yang akan datang, dengan 

menggunakan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh 

karena itu, para investor akan menggunakan informasi yang tersedia untuk 

membuat suatu keputusan investasi. Seperti yang dikemukakan oleh Tandelilin 

(2001:5) sebagai berikut :  

“proses investasi meliputi pemahaman dasar-dasar keputusan investasi 
bagaimana mengorganisir aktivitas-aktivitas dalam proses keputusan 
investasi. Untuk memahami proses investasi, seorang investor terlebih 
dahulu harus mengetahui beberapa konsep dasar investasi, yang akan 
menjadi dasar pijakan dalam setiap pembuatan keputusan investasi yang 
akan dibuat”.  
 

Jadi dapat dikatakan suatu investasi yang sehat membutuhkan suatu rangkaian 

kegiatan yang sistematis mulai dari mengidentifikasi informasi, memilih informasi 

mana yang relevan sebagai pertimbangan sebelum memutuskan pilihan yang di 

anggap paling sesuai dengan sasaran yang diinginkan. 
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 Menurut Suad Husnan (2000) bahwa pasar modal yang efisien adalah 

pasar modal yang harga sekuritas-sekuritasnya telah mencerminkan semua 

informasi yang relevan. Kecepatan reaksi harga saham terhadap suatu kejadian 

yang menggambarkan tingkat efisiensi pasar modal, semakin efisien suatu pasar 

semakin cepat pada informasi tersebut terefleksi dalam harga saham. 

Salah satu informasi yang tersedia bagi para pelaku pasar modal dan 

informasi tersebut dipulikasikan adalah laporan keuangan perusahaan. Menurut 

Myer dalam bukunya Financial Statement Analysis yang dikutip Munawir 

(2004:5) bahwa yang dimaksud laporan keuangan adalah : 

“Dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu 
perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi 
keuangan dan daftar pendapatan atau daftar laba rugi. Pada waktu akhir-
akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk 
menambahkan daftar ketiga yaitu daftar laba yang tak dibagikan (laba 
ditahan)”. 
 

 Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat 

digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas perusahaan 

dengan pihak yang berkepentingan, maka data keuangan tersebut perlu diolah 

sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan informasi yang berguna. Dengan 

melakukan analisa laporan keuangan maka diketahui posisi keuangan pada saat 

tertentu. Kinerja suatu perusahaan sangat bermanfaat untuk berbagai pihak 

(stakeholders). Laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan laba rugi dari 

suatu perusahaan, dapat memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai 

hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan selama kurun waktu 

tertentu. Keadaan inilah yang akan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. 

 Para investor sebagai pihak eksternal, berusaha menilai kemampuan dan 

kinerja perusahaan dengan menggunakan informasi dari laporan keuangan, 

seberapa baik tingkat kinerja atau tingkat pertumbuhan akan dicapai perusahaan. 

Investor sebagai pihak yang menginvestasikan dananya pada perusahaan, tentu 

menginginkan agar nilai saham yang dimilikinya semakin meningkat. Dengan 

semakin baik kondisi keuangan suatu perusahaan maka diharapkan akan 

menghasilkan tingkat pengembalian (return) saham yang baik bagi investor. 
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Tingkat pengembalian saham dapat diukur dengan melihat berapa dividen dan 

capital gain yang diperoleh. Menurut Van Horne dan Machowicz (1998:90) 

sebagai berikut : 

“Return form holding on investment over  some period is simply any cash 
payment received due two ownership, plus the changes in market price, 
dividend by beginning price. Return comes from two sources, income and 
price appreciation (change)“. 

  
Salah satu teknik analisis laporan keuangan  yang sering  digunakan untuk 

menilai kinerja perusahaan adalah analisis rasio seperti yang dikemukakan oleh 

Suad Husnan (2000:200) bahwa analisis laporan keuangan sangat dibutuhkan dan 

laporan keuangan meliputi perhitungan dan interpretasi rasio keuangan. Analisis 

laporan keuangan dapat membantu para pelaku bisnis, pihak pemerintah dan para 

pemakai laporan keuangan lainnya dalam menilai kondisi keuangan suatu 

perusahaan.  

Menurut Bambang Riyanto (1998:266) dalam bukunya Dasar-Dasar 

Pembelajaran Perusahaan mengklasifikasikan angka-angka rasio keuangan 

sebagai berikut : 

1. Rasio Likuiditas; mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban financial jangka pendek. 

2. Rasio Leverage; mengukur seberapa jauh perusahaan dibelanjai oleh hutang.  

3. Rasio Aktivitas; mengukur kemampuan seberapa efektif perusahaan 

menggunakan sumber daya. 

4. Rasio Profitabilitas; mengukur efektifitas manajemen  secara keseluruhan 

sebagaimana ditunjukkan dari keuntungan yang diperoleh dari penjualan 

investasi. 

Dari sejumlah rasio keuangan , investor juga harus dapat menentukkan dan 

memilih rasio yang benar-benar sesuai dengan kebutuhannya, karena masing-

masing rasio mempunyai kegunaan sendiri-sendiri untuk menentukkan posisi 

perusahaan atas masalah yang akan diselesaikan seperti yang diungkapkan oleh 

Van Horne (1998:782) :  
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"Relience on certain ratios depends upon analyst's perception if their 
predictive power relative to the problem at hands, perception based upon 
either subjective beliefs or empirical analysis". 
 
Penelitian terhadap rasio keuangan terhadap return saham sebelumnya 

telah diteliti oleh Rena Johan (2002), menyatakan return on equity berpengaruh 

positif signifikan terhadap return saham pada perusahaan textile. Penelitian 

menurut Lehn dan Makhija (Strategic and Leadership Magazine, Juni 1996) dan 

Ida Bagus (2002), menyatakan bahwa return on assets berpengaruh positif 

terhadap return saham. Dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Jogiyanto 

Hartono dan Chendrawati (1999) yang meneliti pengaruh  return on assetsi 

terhadap tingkat pengembalian saham selam periode 1994-1996. Mereka 

menyatakan bahwa return on assets berpengaruhsignifikan terhadap tingkat 

pengembalian saham. Sedangkan penelitian menurut Achmad Fuad yang dikutip 

dari Ida Bagus (2002) mengenai analisis faktor yang mempengaruhi return saham 

dengan kapitalisasi besar dan kecil di BEJ yang listing tahun 1995. Dia 

menyatakan bahwa debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap return 

saham. 

 Dalam kaitannya dengan investasi saham menurut Van Horne (1998 : 758) 

sebagai berikut :  

"Investment is a company's common stock are concerned principally with 
present and expected future earnings and the stability of these earning 
about a lernd, as well as their convariance the earning of their companies. 
As the result the investor might concertrate their analysis on the 
profitability of the firm. They would be concerned with its financial 
condition in so far as it affect the ability of the company to pay dividends 
and at avoid bancrupty".  
 

 Dari penjelasan diatas dapat dismpulkan bahwa investor sangat perlu 

untuk mengetahui secara baik tingkat profitabilitas perusahaan agar investor dapat 

memperoleh earning (hasil) seperti yang diharapkan di masa depan dan 

pertumbuhan dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas 

perusahaan dapat diperoleh dengan menggunakan rasio profitabilitas. 

Return on Equity merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

seberapa banyak keuntungan yang menjadi pemilik modal sendiri (saham). Oleh 
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karena itu, wajar jika investor akan tertarik terhadap suatu saham yang 

memberikan return atau keuntungan yang besar. Menurut Edi dan Fransisca 

(2003) yang dikutip Nurftriani (2004) dijelaskan bahwa :  

“Semakin besar return on equity berarti semakin optimalnya penggunaan 
modal sendiri suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dan peningkatan 
laba berarti terjadinya pertumbuhan yang bersifat progresif. Secara 
empiris semakin besar laba maka besar pula minat investor untuk 
menginvestasikan dananya untuk memiliki saham tersebut”.  
 

 Kondisi perusahaan yang baik akan mengahasilkan laba yang tinggi 

sehingga kemampuan akan menghasilkan tingkat pengembalian (return) saham 

yang besar. Dengan demikian investor akan mempertimbangkan return on equity 

sebagai alat untuk kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan di masa 

depan dalam pengambilan suatu keputusan. Karena semakin besarnya return on 

equity juga semakin baik kinerja fundamental perusahaan tersebut dan akhirnya 

akan memberikan return yang lebih besar kepada para pemegang saham dengan 

meningkatnya harga saham. Return on Equity akan berpengaruh positif terhadap 

return saham, jika return on equity tinggi maka return saham naik (Rena Johan, 

2002). 

 Return on Assets merupakan analisis keuangan yang mempunyai arti 

penting sebagai salah satu teknik yang lazim digunakan oleh pimpinan perusahaan 

dan investor untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. 

Menurut survey yang dilakukan oleh Andersen Consulting yang bekerja sama 

dengan majalah swasembada (Desember 1999), menyatakan bahwa perhitungan 

return on assets dapat mewakili kondisi keuangan perusahaan dan juga 

mengindikatorkan seberapa baik perusahaan tersebut memanfaatkan asset yang 

diwakili oleh perusahaan.  

 Return on Assets yang tinggi selain menunjukkan  kemampuan perusahaan 

yang mengahasilkan laba yang tinggi dari keseluruhan investasi yang ditanamkan 

dalam bentuk asset juga bisa terjaminnya kebutuhan dana bagi perusahaan dalam 

operasinya dimasa yang akan datang. Semakin tinggi rasio ini akan menarik 

pendatang baru untuk menanamkan dananya sehingga diharapkan banyaknya 

investor membeli saham akan meningkatkan return saham perusahaan tersebut. 
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Hal ini juga menunjukkan hubungan yang positif antara return dan assets terhadap 

return saham (Ida bagus, 2002). 

 Debt to Equity Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang sebagai sumber pembiayaan 

perusahaan. Semakin tinggi rasio ini akan mengakibatkan resiko finansial 

perusahaan menjadi semakin tinggi. Hubungan antara resiko dengan financial 

leverage ini dikatakan oleh Arthur J. Keown (1999:475) sebagai berikut: 

“Financial risk, conversely is a direct result of the firm’s financing decision. 
In the contex tof selecting aproper financial mix, this risk applies to (1) the 
additional variability in earnings available to the firm’s common 
shareholders; and (2) the additional change of insolvency borne by the 
common shareholder caused by the used of financing leverage”.  

 

Debt to equity ratio dapat digunakan dapat digunakan dalam 

mempertimbangkan resiko yang akan diterima investor dari keputusan investasi. 

Debt to equity ratio yang besar akan memperlihatkan bahwa resiko yang dihadapi 

perusahaan semakin besar, sehingga para investor cenderung menghindari saham 

perusahaan tersebut. Hal itu mengakibatkan saham tersebut kurang diminati dan 

harganya akan menurun, sehingga akan menurunkan return saham yang diterima 

oleh investor. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh debt to equity ratio bersifat 

negatif, semakin tinggi debt to equity ratio maka return saham akan turun 

(Darmawan, 2001). 

Keputusan investor juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar  

penelitian penulis, sehingga dapat mempengaruhi return saham perusahaan. 

Pertama suku bunga, perubahan suku bunga dapat mempengaruhi variabilitas 

return suatu investasi. Perubahan suku bunga akan mempengaruhi harga saham 

secara terbalik. Kondisi ini dapat menarik investor untuk memindahkan dananya 

dari investasi saham ke deposito. Berdasarkan hukum permintaan dan penawaran, 

jika banyak pihak yang menjual saham, maka harga saham turun yang akan diikuti 

turunnya return saham. Kedua tingkat inflasi, inflasi yang meningkat akan 

mengurangi daya beli rupiah yang diinvestasikan, maka saham perusahaan 

cenderung kurang diminati oleh investor sehingga return saham juga akan turun. 

Ketiga keadaan politik dan keamanan serta isu atau rumors, bagi investor 
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stabilitas politik dan keamanan suatu negara sangat diperhatikan untuk 

menghindari resiko yang terlalu tinggi dalam berinvestasi.  
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Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesa yang akan penulis gunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Return on Equity mempunyai pengaruh positif terhadap Return saham. 

2. Return on Assets mempunyai pengaruh positif terhadap Return saham. 

3. Debt to eEquity Ratio mempunyai pengaruh negatif terhadap Return saham. 

4. Return on Equity, Return on Assets dan Debt to Equity Ratio mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap tingkat Return saham. 

 

1.6 Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif analitik, dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kuantitatif. Pembahasan lebih banyak berhubungan dengan rasio-rasio, rumus-

rumus yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan dengan tujuan membuat 

suatu uraian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari objek yang 

diteliti dalam periode tertentu dan diolah menjadi data dan selanjutnya diadakan 

suatu analisis yang pada akhirnya menghasilkan suatu hipotesis serta untuk 

menguji kebenaran suatu hipotesis.  

Dalam penelitian ini prosedur pengumpulan data yang dilakukan melalui 

dua cara, yaitu:  

1. Penelitian Arsip (Archival Research) 

Metode penelitian yang umumnya menggunakan data sekunder adalah 

penelitian arsip yang memuat kejadian masa lalu (histories). Penelitian arsip 

merupakan penelitian terhadap fakta yang tertulis (dokumen) atau berupa arsip 

data.  

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Selain dengan memperoleh langsung data sekunder di lokasi penelitian yang 

berupa arsip, dilakukan pula pengkajian dan pendalaman literatur-literatur, 

seperti buku, jurnal, majalah, dan makalah yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti. 
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1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai dengan Agustus 2007. 

Data penunjang untuk penelitian ini diperoleh dari Pojok BEJ ITB yang beralamat 

di Jalan Ganesa No.10 Bandung dan Pojok BEJ Universitas Widyatama yang 

beralamat di Jalan Cikutra No.204 Bandung 40125. 

 

 

 

 

 

 


