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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Martalena dan Malinda berpendapat (2011:2),“Pasar modal 

merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain 

(misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi.” 

Pasar modal mempunyai pengaruh yang penting dalam menunjang 

perekonomian suatu negara. Pasar modal merupakan suatu sarana yang 

dapat dimanfaatkan untuk penggalangan dana publik. Untuk mendapatkan 

dana tersebut perusahaan harus memperlihatkan kinerja yang baik sebagai 

salah satu faktor untuk memikat para investor.  

Abdul Halim (2005:32) menyatakan bahwa nilai perusahaan yang 

meningkat menunjukkan kinerja perusahaan yang tinggi, tetapi untuk 

shareholder peningkatan nilai atau kinerja perusahaan tercemin dari return 

yang dihasilkan oleh return saham tersebut. 

Dalam berinvestasi para investor akan memperhatikan beberapa hal 

sebelum mengalokasikan dananya pada perusahaan tersebut diantaranya, 

return yang diharapkan. Jones (2000:124) mengemukakan bahwa return 

saham adalah: “return is yield dan capital gain (lost)”. (1) Yield, yaitu 

cash flow yang dibayarkan secara periodik kepada pemegang saham 

(dalam bentuk dividen), (2) Capital Gain (loss), yaitu selisih antara harga 
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saham pada saat pembelian dengan harga saham pada saat 

penjualan.kondisi keuangan dan perusahaan tersebut. 

Braley, et al. (2007:167) menyatakan bahwa naik turunnya harga 

saham dapat dianalisis melalui dua macam analisis, yaitu analisis 

fundamental dan analisis teknikal.  

Analisis fundamental merupakan analisis faktor internal 

perusahaan dengan menganalisis keadaan keuangan dan ekonomi 

perusahaan. Analisis fundamental kuat kaitannya dengan laporan 

keuangan oleh karena itu rasio yang digunakan merupakan rasio keuangan 

yang salah satunya merupakan rasio profitabilitas yang terdiri beberapa 

metoda yang dapat digunakan antara lain ROE (return on equity). 

Van Horne dan Wachowicz (2005:225) menyatakan ROE (return on 

equity) membandingkan laba bersih setelah pajak dengan ekuitas yang 

telah diinvestasikan pemegang saham perusahaan.  

Selain ROE (return on equity) metoda yang dapat digunakan 

sebagai langkah dalam menganalisis analisis fundamental adalah EPS 

(earning per share). Tandelilin (2001:241) mengemukakan, “Informasi 

EPS suatu perusahaan menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang 

siap dibagikan bagi semua pemegang saham perusahaan.” 

Selain itu para investor berpandangan bahwa EPS mengandung informasi 

yang penting untuk memprediksi dividen saham dikemudian hari serta 

relevan untuk menilai efektivitas manajemen dan kebijakan pembagian 

dividen.  
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Rasio lain yang merupakan bagian dari analisis fundamental adalah 

rasio penilaian pasar. Rasio penilaian pasar sering digunakan untuk 

mengukur harga pasar setiap lembar saham biasa dengan laba per lembar 

saham. Husnan (2001) menyatakan secara fundamental rasio ini 

diperhatikan oleh investor dalam memilih saham karena perusahaan yang 

mempunyai nilai PER yang tinggi menunjukkan nilai pasar yang tinggi 

pula atas saham tersebut, sehingga saham tersebut akan diminati oleh 

investor dan hal ini pada akhirnya akan berdampak pada kenaikan harga 

saham sebaliknya apabila perusahaan mempunyai PER yang rendah 

menunjukkan nilai pasar yang rendah sehingga akan berdampak terhadap 

penurunan harga saham. 

 Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga 

saham dengan mengamati harganya diwaktu yang lalu melalui volume 

perdagangan dan indeks harga saham gabungan. Sulistiawan dan Liliana 

(2007:4) secara singkat mengemukakan, “analisis teknikal dapat dikatakan 

sebagai analisis sekuritas dengan menggunakan grafik harga dan volume 

historis.” Abdul Halim (2003:25) berpendapat bahwa perubahan harga 

saham cenderung bergerak ke satu arah tertentu (trend). Analisis teknikal 

memprediksi dengan melihat pola yang terjadi di masa lampau dan akan 

terjadi di masa akan datang.  
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Tabel 1.1 

Rata-rata Return Saham Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia  

Tahun 2013 2014 

Rata-rata return saham 447,09 -41,79 

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

Peningkatan dan penurunan return saham akan searah dengan peningkatan dan 

penurunan kinerja yang dapat dilihat melalui analisis fundamental dan analisis 

teknikal dan dari tabel 1.1 dapat dilihat adanya penurunan return saham. Oleh 

karena itu, penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 

return saham dengan judul: 

“PENGARUH ANALISIS FUNDAMENTAL dan ANALISIS TEKNIKAL 

TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan dibahas bersumber dari dua hal pokok yaitu, komponen 

modal kerja dan profitabilitas perusahaan. 

Dari kedua hal pokok tersebut di atas maka dapat diidentifikasikan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh analisis fundamental (ROE, EPS, PER) terhadap 

return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013 dan 2014. 

http://www.idx.co.id/
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2. Seberapa besar pengaruh analisis teknikal (volume perdagangan saham) 

terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013 dan 2014. 

3. Seberapa besar pengaruh analisis fundamental dan teknikal terhadap 

return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013 dan 2014. 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi dalam 

bidang financial accounting khususnya pengaruh analsisis fundamental dan 

analisis teknikal terhadap return saham perusahanaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan empiris mengenai: 

1. Pengaruh Analisis Fundamental (ROE, EPS, PER) Terhadap Return 

Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2013 Dan 2014. 

2. Pengaruh Analisis Teknikal (Volume Perdagangan Saham) Terhadap 

Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2013 Dan 2014. 

3. Pengaruh Analisis Fundamental Dan Analisis Teknikal Terhadap 

Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2013 Dan 2014. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat berguna bagi berbagai 

pihak antara lain: 

1. Penulis 

Diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman 

lebih mendalam dari teori yang telah diperoleh dengan kenyataan yang 

terjadi. 

2. Pembaca 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam 

mengembangkan ilmu dan pengetahuan dan sebagai sumber bahan pustaka 

di perpustakaan Ekstensi Fakultas Ekonomi serta untuk bahan referensi 

dalam penyusunan skripsi selanjutnya. 

3. Instansi Terkait 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan 

pemikiran bagi para investor dalam memilih perusahaan mana yang akan 

dijadikan wadah investasinya dan menjadi sebuah dorongan bagi 

perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja yang dapat membuat 

investor tertarik untuk menginvestasikan dananya.  
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang sedang diteliti, 

penulis mengadakan penelitian melalui website Bursa Efek Indonesia yaitu 

www.idx.co.id dan website yang menyediakan informasi saham yaitu 

www.sahamOk.co.id dan www.yahoofinance.com dengan sumber data laporan 

keuangan perusahaan manufaktur periode 2013 dan 2014, volume perdagangan 

dan return saham perhari (jendela penelitian). 

Adapun waktu penelitian dilakukan dari bulan Februari 2016 sampai dengan 

bulan Agustus 2016. 

http://www.idx.co.id/
http://www.sahamok.co.id/
http://www.yahoofinance.com/

