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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

 Perkembangan bisnis semakin pesat, mendorong persaingan bisnis yang 

ketat. Ketatnya persaingan binis ini, mau taidak mau mendorong perusahaan 

untuk mempertahankan bisnisnya agar tetap berjalan, salah satunya dengan 

memperdagangkan saham suatu emiten di pasar modal. Pasar modal sangat 

berperan penting terhadap pembangunan ekonomi, yaitu sebagai salah satu 

sumber pembiayaan eksternal bagi dunia usaha dan wahana investasi masyarakat, 

serta salah satu tempat bagi para investor untuk menginvestasikan modal dengan 

harapan memperoleh imbalan berupa return atas investasinya baik berupa capital 

gain atau dividend (Yani, 2012). 

 Return dapat berupa return realisasi (realized return) dan return ekspektasi 

(expected return). Return realisasi merupakan return yang sudah terjadi yang 

dihitung berdasarkan data hidtoris, sedangkan return relaisasi ini penting dalam 

mengukur kinerja perusahaan dan menjadi dasar penentuan return dan risiko 

dimasa mendatang. Return ekspetasi berbeda dengan return relisasi, karena return 

ekspetasi merupakan return yang diharapkan dimasa mendatang dan masih 

bersifat tidak pasti (Jogiyanto, 2009). 

  Return memungkinkan investor untuk membandingkan keuntungan aktual 

ataupun keutungan yang diharapkan yang disediakan oleh berbagai investasi pada 

tingkat pengembalian yang diinginkan. Di sisi lain, return pun memiliki peran 

yang signifikan dalam menentukan nilai dari suatu investasi (Yani, 2012).   
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 Fenomena yang terjadi, masih banyak perusahaan manufaktur sektor barang 

konsumsi yang tidak memperoleh tingakat return yang paling optimal seperti 

yang diharapkan para investor. Pergerakan return saham pada perusahaan 

manufaktur sektor barang konsumsi secara garis besar mengalami penurunan 

selama kurun waktu 2012-2014. Berikut ini adalah grafik rata-rata return saham 

pada perusahaan manufaktur  sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012- 2014. 

 

Gambar 1.1 

Grafik rata – rata return saham pada perusahaan manufaktur sektor  

barang konsumsi yang terdaftar di BEI Periode 2012-2014 

Sumber: www.idx.co.id (Data diolah sendiri) 

 Gambar 1.1 menunjukan bahwa nilai rata-rata return saham pada 

perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2014 menunjukan adanya penuruanan. Pada tahun 2012 

menunjukan nilai rata-rata return saham sebesar 34,28%. Pada tahun 2013 

menunjukan nilai rata-rata return saham sebesar 10,92% dan adanya penurunan 

dari tahun sebelumnya sebesar 23,68%. Pada tahun 2014 menunjukan nilai rata-

rata return saham sebesar 10,56% dan adanya penurunan dari tahun sebelumnya 

sebesar 0,36%. 
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 Penanaman modal (investasi) yang dilakukan seorang investor hendaknya 

mengetahui terlebih dahulu kondisi keuangan perusahaan, karena semakin baik 

tingkat kinerja keuangan perusahaan maka akan besar juga return yang akan 

diterima oleh investor tersebut (Zulia, 2009). Penilaian kondisi keuangan emiten 

oleh investor akan dapat memberikan gambaran tentang prospek investasi di masa 

yang akan datang. Pengamatan dan analisis secara aktif tentang penilaian saham 

dilakukan dengan berbagai cara pendekatan, salah satu pendekatan tersebut adalah 

analisis pasar yang terdiri dari analisis teknikal dan analisis fundamental 

(Safaruddin, 2011). 

 Analisis teknikal menggunakan data perubahan harga dimasa lalu sebagai 

upaya untuk memperkirakan harga sekuritas dimasa yang akan datang, sedangkan 

analisis fundamental berkaitan dengan penilaian kinerja perusahaan tentang 

efektifitas dan efisiensi perusahaan mencapai sasaran. kinerja perusahaan dapat 

dianalisis mengunakan rasio keuangan (Dhita, 2009). Indikator faktor 

fundamental yang digunakan penelitian ini yaitu rasio profitabilitas, karena 

investor selalu menginginkan keuntungan dari apa yang telah diinvestasikannya. 

Rasio profitabilitas yang digunakan yaitu return on equity (ROE), dan earning per 

share (EPS), sedangkan indikator fakor teknikal yang digunakan yaitu volume 

perdagangan saham.  

 Return on Equity (ROE) mencerminkan tingkat pengembalian atau 

keuntungan (return) dari ekuitas atau modal yang disetor pemegang saham untuk 

memperoleh keuntungan bagi pemegang saham. Semakin tinggi ROE semakin 

baik perusahaan tersebut menggunakan dana dari pemegang saham untuk 
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memperoleh keuntungan. Earnings Per Share (EPS) merupakan perbandingan 

antara pendapatan yang dihasilkan (laba bersih) dengan jumlah saham yang 

beredar. Rasio ini mengukur seberapa besar deviden perlembar saham yang 

dibagikan kepada investor setelah dikurangi dengan deviden bagi para pemilik 

perusahaan. Earning per share (EPS) mencerminkan laba bersih yang diterima 

oleh setiap lembar saham. Semakin tinggi EPS semakin tinggi harga saham 

sehingga return yang diperoleh melalui capital gain ikut meningkat (Ken, 2013). 

Volume perdagangan merupakan jumlah transaksi yang diperdagangkan 

pada waktu tertentu. Volume diperlukan untuk menggerakan harga saham 

(Sumiyana, 2007). Volume perdagangan saham mencerminkan kekuatan antara 

penawaran (supply) dan permintaan (demand) yang merupakan manifestasi dari 

tingkah laku investor (Ang, 1997). Naiknya volume perdagangan merupakan 

kenaikan aktivitas jual beli para investor di bursa. Semakin meningkat volume 

penawaran dan permintaan suatu saham, semakin besar pengaruhnya terhadap 

fluktuasi harga saham di bursa, dan semakin meningkatnya volume perdagangan 

saham menunjukkan semakin diminatinya saham tersebut oleh masyarakat 

sehingga akan membawa pengaruh terhadap naiknya harga atau return saham (Iin 

Indarti, 2011). 

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menujukan hasil yang berbeda 

– beda. Ken Aditya (2013) dan Zulia (2009) menyatakan bahwa return on equity 

berpengaruh terhadap return saham, sedangkan Rita (2014) menyatakan bahwa 

return on equity tidak berpengaruh terhadap return saham. Yani (2012) dan Zulia 

(2009) menyatakan bahwa EPS berpengaruh terhadap return saham, sedangkan 
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Ken Aditya (2013) menyatakan bahwa earning per share tidak berpengaruh 

terhadap return saham. Hazem (2015) menyatakan bahwa volume perdagangan 

berpengaruh positif signifikan terhadap return saham.   

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan serta adanya perbedaan 

hasil dari penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Return On Equity (ROE), Earning Per 

Share (EPS), dan Volume Perdagangan Saham Terhadap Return Saham” 

(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2012 – 2014). 

1.2      Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan dan masalah  mengenai 

menurunya return saham setiap tahunnya, maka yang menjadi pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah return on equity (ROE) berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2012 – 2014. 

2. Apakah earning per share (EPS) berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2012 – 2014. 

3. Apakah volume perdagangan saham berpengaruh terhadap return saham 

pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2014. 
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4. Apakah return on equity (ROE), earning per share (EPS), dan volume 

perdagangan saham berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan 

manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012 – 2014. 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian     

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka maksud dan tujuan penelitian: 

1. Untuk mengetahui pengaruh return on equity (ROE) terhadap return 

saham pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2014. 

2. Untuk mengetahui pengaruh earning per share (EPS) terhadap return 

saham pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2014. 

3. Untuk mengetahui pengaruh volume perdagangan saham terhadap return 

saham pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2014. 

4. Untuk mengetahui pengaruh return on equity (ROE), earning per share 

(EPS), dan volume perdagangan saham terhadap return saham pada 

perusahaan  manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2012 – 2014. 
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1.4 Kegunaan Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 

1. Kegunaan Operasional 

1)  Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan informasi keuangan 

yang objektif, relevan, dan dapat diandalkan agar investor dapat menilai 

suatu kondisi perusahaan yang berguna untuk pengambilan keputusan 

investasi. 

2)  Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para investor 

atas informasi keuangan dalam melakukan pengambilan keputusan untuk 

berinvestasi dipasar modal, sehingga dapat berhati- hati dalam mengambil 

keputusan dan memperkecil risiko yang mungkin dapat terjadi. 

2.   Pengembangan Ilmu 

1)  Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang keuangan, khususnya 

mengenai pengaruh perkembangan ROE dan EPS, serta volume 

perdagangan terhadap retrurn pada perusahaan manufaktur sektor barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) baik secara 

simultan maupun parsial. 
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2)  Peneliti 

Penelitian ini merupakan bagian proses pembelajaran yang diharapkan 

dapat menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman dalam bidang 

penelitian dan merupakan wujud dari aplikasi ilmu pengetahuan yang 

didapat selama masa perkuliahan. 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penulis melakukan penelitian pada perusahaan sektor barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2014. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersal dari situs keuangan seperti 

www.idx.co.id dalam rangka memperoleh data yang diperlukan guna penyusunan 

skripsi. Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret 2016 sampai dengan selesai. 

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

