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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1      Latar Belakang Masalah 

Pada perubahan zaman saat ini yang membuat terjadinya kemajuan 

teknologi membuat masyarakat pemodal (investor) yang nantinya akan melakukan 

investasi, terlebih dahulu melakukan pengamatan dan penilaian terhadap 

perusahaan yang nantinya akan dipilih untuk dilakukan investasi dengan cara 

memantau laporan keuangan terhadap perusahaan – perusahaan yang terutama 

perusahaan besar (Tandelilin, 2015). Pasar modal yang baru dan berkembang 

membuat keingingan untuk menambahkan modal sangat dibutuhkan dengan cara 

menawarkan kepemilikan saham perusahaan tersebut kepada masyarakat 

umum/public. Efek dalam suatu  perusahaan yang sudah go public merupakan 

komoditi investasi tergolong berisiko tinggi. Melihat sifatnya yang sensitif 

terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, baik oleh pengaruh yang bersumber 

dari luar atau dalam negeri seperti perubahan dalam bidang politik, ekonomi 

moneter (Annisa, 2015). Pasar modal di Indonesia semakin berkembang dengan 

serangkaian perubahan peraturan pasar modal yang sudah dilakukan oleh 

pemerintah. Pasar modal saat ini menjadi satu dari beberapa alternatif pilihan bagi 

perusahaan untuk bisa menemukan investor yang ingin menginvestasikan dananya 

kepada perusahaan (Sukarniasih, 2015). Semakin banyaknya saham yang ada saat 

ini dipasar modal membuat investor dapat memilih saham apa yang akan nantinya 
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dibelinya. Saat ini banyak sekali investor yang menginginkan bentuk 

pengembalian atau return yang tinggi (Jogiyanto, 2015). 

Semakin banyak investor percaya terhadap suatu perusahaan, semakin 

banyak pula orang yang ingin membeli saham tersebut. Semakin tingginya 

permintaan terhadap saham perusahaan maka semakin tinggi pula harga saham 

tersebut yang membuat  yang didapatkan tinggi pula (Setyawati, 2020). Saham 

perusahaan yang memiliki kinerja keuangan dari perusahaan maka akan 

memberikan return yang besar pula bagi pemegang saham atau investor. Kinerja 

keuangan dari perusahaan baik atau tidaknya dapat dilihat dari laporan keuangan 

yang dipublikasikan oleh perusahaan yang sudah go public.  Pada prinsipnya, 

apabila perusahaan dapat menghasilkan laba setiap tahunnya, maka permintaan 

akan saham perusahaan juga akan meningkat karena akan banyak investor yang 

menaruh kepercayaan terhadap perusahaan. Begitu sebaliknya, jika laba 

perusahaan tidak meningkat setiap tahunnya, maka secara tidak langsung 

permintaan akan saham perusahaan juga akan menurun (Manan,dkk.,2020). 

Kegiatan investasi membuat tidak terjadinya berlebihnya tingkat konsumsi 

terhadap public sehingga dengan kegiatan investasi yang dilakukan membuat 

sebagian uang yang kita investasikan akan terlihat perkembangannya. Tujuan 

investasi adalah meningkatkan tingkatan kesejahteraan investor yang dapat diukur 

dalam bentuk pendapatan keuangan. Nantinya pendapatan investasi yang akan 

diterima berasal dari 2 sumber yaitu berasal dari perubahan harga saham dan 

pendapatan dalam bentuk deviden atau keuntungan. Seperti terdapat pada 

perubahan harga saham yang dibagi menjadi 2 yaitu Capital Gain yang 
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merupakan keuntungan yang didapatkan oleh investor saham karena adanya 

perbedaan antara harga jual dan beli suatu efek. Selanjutnya, ada Capital Loss 

yang merupakan kerugian yang didapatkan oleh investor saham karena harga beli 

lebih tinggi dibandingkan harga jual. Sedangkan untuk investasi jangka panjang 

akan mendapatkan deviden, sehingga investor akan lebih memperhatikan laporan 

keuangan dari perusahaan dari pada kondisi fluktuasi saham di pasar modal 

(Rusadi, 2017). 

Salah satu kegiatan investasi yang dapat dilakukan oleh investor di pasar 

modal adalah investasi saham pada perusahaan, salah satunya pada perusahaan 

yang terdaftar indeks LQ45. Investasi merupakan salah satu cara seseorang untuk 

mendapatkan hasil atau keuntungan. Investasi dalam arti sempit merupakan 

pengorbanan konsumsi sekarang untuk dikonsumsi sekarang untuk dikonsumsi di 

masa depan, namun dalam arti luas investasi merupakan penundaan konsumsi 

sekarang untuk dimasukkan keaktiva produktif selama periode waktu yang 

tertentu (Hartono, 2017). Bagi investor, investasi saham merupakan investasi yang 

paling banyak diminati, karena tingkat return yang akan didapatkan lebih tinggi 

dibandingkan obligasi dan reksadana. Return merupakan hasil diperoleh dari 

kegiatan investasi baik berupa return yang sudah terjadi atau return ekspektasi 

yang belum terjadi tetapi diharapkan dapat terjadi dimasa yang akan datang 

(Devaki, 2017).  

Menurut Bursa Efek Indonesia, indeks LQ45 merupakan suatu indeks 

yang mengukur kinerja dari 45 harga saham yang memiliki likuiditas yang tinggi 

dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang 
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baik. Perusahaan yang termasuk dalam perhitungan Indeks LQ45 terdiri dari 

saham-saham dengan tingkat likuiditas dan kapitalisasi pasar yang pergerakan nya 

tinggi serta memiliki prospek pertumbuhan dan keuangan yang baik (Ismayanti & 

Yusniar, 2016). Indeks LQ45 juga diterbitkan dan dibuat oleh Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Indeks LQ45 menjadi perwakilan lebih dari 70% total kapitalitas 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dan mencakup 60 saham yang paling banyak 

diperdagangkan setiap harinya dalam hitungan nilai. Selama periode 12 bulan 

indeks ini terdiri dari 45 saham dengan likuiditas (liquid) tinggi yang diseleksi 

melalui beberapa kriteria pemilihan. Bursa Efek Indonesia juga rutin melakukan 

pemantauan terhadap pergerakan indeks LQ45 untuk mengevaluasi dan 

melakukan pergantian terhadap saham-saham yang tidak sesuai dengan kriteria 

indeks LQ45 dengan mengeluarkannya setiap enam bulan sekali dengan 

memasukan saham-saham yang sesuai dengan kriteria indeks LQ45 (Rachmawati, 

2018).  Pasar modal  di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya investor yang 

senang menanamkan saham atau melakukan investasi ke dalam beberapa 

perusahaan dan industri seperti gabungan dalam indeks LQ45 yang dimana 

saham-saham didalamnya merupakan perusahaan yang masuk dalam perhitungan 

indeks LQ45 yang bisa digunakan sebagai kelompok indeks yang memiliki harga 

saham yang paling aktif untuk dapat diperdagangkan dan juga dipandang lebih 

bisa mencerminkan kondisi pasar saham sehingga dapat bisa mewakili return 

saham.  

Saham merupakan salah satu sekuritas yang aktif diperjualbelikan di pasar 

modal. seorang investor yang akan melakukan investasi saham akan memperoleh 
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keuntungan dari saham yang dibelinya atau dimilikinya saat ini terjual dengan 

harga yang sangat tinggi dari harga beli sebelumnya. Likuiditas suatu saham di 

pasar modal akan menjadi tolak ukur jumlah transaksi saham dalam satu periode 

tertentu. Sehingga dapat dikatakan saham yang likuid adalah saham yang mudah 

dalam menjual dan membelinya kembali ( Witantri, 2019).  Seorang investor juga 

dapat menentukan nilai dari suatu perusahaan yang baik berdasarkan tingkat 

transaksi yang terjadi pada jual beli saham. Adanya perkembangan harga saham di 

pasar modal menggambarkan nilai perusahaan memiliki trend baik. Semakin 

tinggi harga saham suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan 

(Sulistio, 2020). Sehingga bentuk kepemilikan saham terhadap suatu perusahaan 

digambarkan dari banyaknya lembar saham yang dikuasai oleh investor. 

Keuntungan yang tinggi menjadi alasan bagi seorang investor untuk 

menginvestasikan dana yang dimilikinya kedalam saham. Pada masa sekarang ini 

return saham perusahaan di pasar modal sedang mengalami fluktuatif yang tinggi 

salah satunya pada saham LQ45 akibat pandemic Covid-19.    

Pada tahun 2019 terjadi gejolak ekonomi secara global yang melanda 

seluruh dunia yang mengganggu stabilitas global. Sehingga Bank Dunia atau The 

World Bank meramalkan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang turun ke 

level terendah dalam empat tahun sebesar 4% pada tahun 2019. Hambatan 

tersebut membuat pertumbuhan perdagangan global menjadi terlemah pada tahun 

2019 sejak krisis keuangan. Seperti perang dagang yang menjadi masalah utama 

antara negara kuat seperti China dan AS yang sebagai dua negara yang memiliki 

kekuatan ekonomi dunia yang tengah berperang yang berdampak pada negara lain 
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mendapatkan sentiment buruk dalam proses ekspor maupun impor. Seperti pada 

tahun 2014 lalu terdapat peristiwa pemilihan umum yang masuk, yang memicu 

tingginya tingkat inflasi sebesar 8,36%. Kemudian krisis ekonomi global yang 

melanda banyak negara seperti Indonesia membuatnya menjadi menurunnya daya 

beli masyarakat khususnya kelas bawah. Bagi masyarakat kelas atas berpengaruh 

pada pergerakan saham, valuta asing dan investasi lainnya.  

Krisis ekonomi tersebut berimbas kepada Indonesia, terlihat dari fluktuasi 

pasar modal Indonesia dengan menurunnya volume perdagangan saham di Bursa 

Efek Indonesia. Terlihat pada perkembangan indeks pasarnya pada akhir tahun 

2015 yang menurun sebesar 792,03 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

sebesar 898,58. Namun 10 emiten LQ45 return sahamnya mengalami kenaikan 

seperti yang dicapai oleh PT. HM Sampoerna Tbk (HMSP) sebesar 37%, diikuti 

oleh PT. Matahari Department Store (LPPF) sebesar 17%, PT. Chandra Asri 

Petrochemical (TPIA) sebesar 15% dan PT. Unilever Tbk (UNVR) sebesar 15%. 

Kenaikan harga komoditas di pasar global sebagai faktor utama pemicu penguatan 

harga saham 10 emiten tersebut. Namun tidak semua saham perusahaan 

bersumber dari sumber daya alam (SDA) harganya naik. Diantaranya ada 

perusahaan penggerak pasar modal yang ikut menurun diantaranya PT. Telkom 

Indonesia dan PT. XL Axiata yang menurun sebesar 8% dan 25%. 

Investor pada saat itu banyak melakukan aksi jual saham yang dipicu 

akibat pergerakan fluktuatif pada saat perang dagang antara China dan Amerika 

Serikat yang membuat kondisi ini membuat investor tak mau mengambil risiko 

dan mengamankan portofolio sahamnya yang telah tercatat. 
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Menurut Undang-undang Pasar Modal Republik Indonesia Nomor 8 tahun 

1995 Pasal 1 butir 13 menyebutkan bahwa “Pasar modal merupakan kegiatan 

yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan 

publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan potensi 

yang berkaitan dengan efek. 

Dalam pasar modal ada yang disebutkan indeks harga saham, indeks harga 

saham merupakan suatu indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham. 

Indeks berfungsi sebagai indikator trend pasar pada suatu saat, apakah pasar 

sedang aktif atau lesu. Di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat enam jenis indeks, 

diantaranya: Indeks Individual, Indeks Harga Sektoral, Indeks Harga Saham 

Gabungan, Indeks LQ45, Indeks Syariah atau Jakarta Islamic Index, Indeks Papan 

Utama dan Papan Pengembangan (Buku Panduan Indeks Harga Saham Bursa 

Efek Indonesia, 2010). 

Penelitian ini memakai laporan perusahaan yang masuk dalam indeks 

LQ45 di BEI periode laporan 2015-2019 sebagai objek penelitian. Return saham 

selalu mengalami fluktuasi, ini menandakan bahwa perusahaan yang tergabung 

dalam LQ45 juga ikuti mengalami fluktuasi walaupun LQ45 selalu menjadi 

saham yang memiliki tingkat likuiditas paling tinggi. Return saham dalam 5 tahun 

terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1.1 

Return Saham 5 Perusahaan LQ45 Tahun 2015-2019 

No Nama Perusahaan 
Return Saham 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Adaro Energy Tbk -0,96 0,72 0,15 -0,47 0,29 

2 Astra International Tbk -0,21 0,30 0,03 0,01 -0,16 

3 Bank Central Asia Tbk 0,02 0,15 0,30 0,16 0,24 

4 Indofood CBP Sukses 0,86 0,05 0,21 -0,24 -0,71 
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5 Gudang Garam Tbk 0,14 -0,08 -0,12 -0,16 0,03 

Sumber: www.idx.com  2015-2019 (data diolah) 

 

Tabel diatas menunjukkan return saham perusahaan yang terdaftar dalam 

LQ45 dari tahun 2015-2019 yang terus mengalami pasang surut dari tahun 2015-

2019. Return saham tertinggi dimiliki oleh Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 

Pada tahun 2015 sebesar 0,86, sedangkan return saham terendah dimiliki oleh 

Adaro Energy Tbk sebesar -0,96. Kemudian pada tahun 2016 perusahaan Adaro 

Energy Tbk mengalami peningkatan return saham menjadi 0,72, sedangkan 

return saham terendah dimiliki oleh Gudang Garam Tbk. Selanjutnya, pada tahun 

2017 Gudang Garam Tbk masih menjadi perusahaan yang memiliki return saham 

terendah sebesar -0,12. Kemudian pada tahun 2018 perbankan menunjukkan 

dominasi return saham tertinggi sebesar 0,16 dan perusahaan Adaro Energy 

mengalami penurunan tajam sebesar -0,47. Pada tahun 2019 perusahaan Adaro 

Energy bangkit dan mendominasi return saham sebesar 0,29 dan penurunan yang 

signifikan pada perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sebesar -0,71. Hal 

ini menandakan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi pasang surutnya 

return saham. Mayoritas investor sebelum menanamkan modalnya pasti akan 

mengukur kinerja perusahaan agar dapat menilai baik buruknya dan baik 

buruknya keputusan yang akan diambil dengan menggunakan rasio keuangan 

(Rosida & Purba, 2020).  

Return saham perusahaan yang terdaftar dalam LQ45 tahun 2015-2019 

bila disajikan dalam bentuk grafik maka akan tampak sebagai berikut: 

 

 

http://www.idx.com/
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Sumber: Yahoo Finance 2015-2019 (Data diolah) 

Gambar 1.1 Rata-Rata Return Saham Perusahaan LQ45 Bursa Efek 

Indonesia 

Tahun 2015-2019 

 

 Return saham pada tahun 2015-2019 mengalami kecenderungan menurun. 

Bagi para investor hal ini berdampak pada turunnya return yang didapatkan oleh 

investor, sehingga nantinya akan mempengaruhi keputusan investor untuk 

membeli saham perusahaan tersebut atau menjual saham yang telah dibeli untuk 

menghindari kerugian. Sedangkan bagi perusahaan kondisi ini berdampak pada 

hilangnya kepercayaan investor terhadap perusahaan sehingga perusahaan akan 

kehilangan sumber tambahan modal. 

 Fluktuasi return saham pada tahun 2015-2019 cenderung menurun untuk 

investor hal ini sangat berdampak pada turunnya hasil investasi karena turunnya 

nilai return perusahaan. Sehingga turunnya return maka investor pun nantinya 

akan berpikir kembali untuk berinvestasi dengan membeli saham di pasar modal, 

bahkan investor akan menjual saham yang telah dibeli untuk menghindari 

kerugian akibat dari penurunan harga saham. 
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 Berdasarkan sumber berita CNBC Indonesia, Indeks saham LQ45 

menurun 8,26% ke 813,75. Sebanyak 15 saham di daftar LQ45 tersebut turun 

lebih dari 10%. Indeks LQ45 di buka langsung melemah pada 852,78, seiring dari 

perkembangan korban dari wabah virus covid-19 dan jatuhnya harga minya 

mentah. Pada tanggal 6 Maret 2020, Bursa saham global saat ini menurun tajam 

setelah adanya berita turun nya harga minyak mentah yang menyentuh level 

terendah 2,5 tahun, setelah dua produsen minyak terbesar di dunia gagal mencapai 

kesepakatan guna menyeimbangkan pasokan global dalam menghadapi dampak 

buruk virus covid-19 terhadap permintaan. Disisi lain merebaknya penyebaran 

covid-19 ke seluruh penjuru belahan dunia masih menjadi hal yang menakutkan 

bagi sejumlah investor dan bergegas masuk kedalam aset safe haven sebagai 

perlindungan nilai. Berdasarkan sumber berita yang sama CNBC Indonesia 

mencatat terdapat 8 perusahaan pada pekan terakhir Agustus 2020 yang 

mencatatkan return saham bagi investor. Saham – saham tersebut adalah: 

1. PT. Summarecon Agung Tbk (SMRA) ditutup melemah sebesar 6,5% di 

level Rp 575 dan melonjak naik pada sebulan terakhir sebesar 9,52% 

2. PT. Ciputra Development Tbk (CTRA) ditutup melemah -6,34% di level 

Rp 665/saham dan meningkat menjadi 4,72% 

3. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) ditutup -4,29% di level Rp 

7.250/saham dan meningkat menjadi 3,94% 

4. PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) ditutup -6,6% di level Rp 198/saham dan 

meningkat menjadi 3,13% 
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5. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) ditutup turun 6,74% di 

posisi Rp 3.180/saham dan untung menjadi 1,6% 

6. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) ditutup dengan turun 

6,87% di level Rp 4.680/saham kemudian menguat 1,3% 

7. PT Japfa Tbk (JPFA) ditutup turun 6,99% di level Rp 1.065/saham  dan 

menguat menajdi 0,95% 

8. PT Vale Indonesia Tbk (INCO) ditutup minus 3,18% di posisi Rp 

3.650/saham dan menjadi naik sebesar 0,27%. 

 Investasi dapat dilakukan berdasarkan kriteria dari seorang investor 

tersebut yang dimana investor dalam melakukan investasi akan selalu berbeda 

antara satu investor dengan para investor yang lain (Suhadak & Hidayat, 2015). 

Banyak investor yang menanamkan investasi namun tidak mengetahui bentuk 

pengembalian atau hasil yang diperolah dari investasi tersebut membuat terjadinya 

risiko dalam investasi. Investasi apabila suatu investor menginginkan bentuk 

pengembalian yang tinggi dibutuhkan risiko yang tinggi juga.  

Investor yang nantinya akan melakukan investasi di pasar modal seperti 

membeli saham perlu pemahaman mendalam mengenai investasi yang akan 

dilakukanya seperti dengan cara melakukan analisis dalam seluruh kondisi 

perusahaan agar pada saat setelah investasi akan mendapatkan keuntungan dan 

return yang tinggi (Budi dan Nurhatmini, 2015). Sehingga memperoleh return 

sangat dibutuhkan tingkat risiko nya dan seluruh investor pasti menginginkan 

return dari kegiatan investasinya karena return merupakan tujuan dari investor 

dalam melakukan suatu investasi. para investor yang ingin melakukan kegiatan 
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investasi perlu analisis mendalam dan terus memantau keadaan perusahaan yang 

diinvestasikan dengan begitu para investor melakukan segala cara yang 

kegiatannya ingin mendapatkan sebuah return yang diharapkan (expected return) 

(Mathilda, 2012). 

Fluktuatif saham masih terus berjalan hingga pada bulan Agustus 2020, 

terdapat saham indeks LQ45 yang mampu mencatatkan peningkatan. Indeks yang 

berisi saham-saham berkapitalisasi pasar terbesar dan paling likuid itu naik 10,48 

poin (1,24%) ke angka 836. Selama perdagangan sepekan lalu, 26 dari 45 saham 

anggota indeks LQ45 berhasil membukukan hasil positif. Sementara 3 saham 

lainnya tidak berubah, dan 16 lainnya menurun. Peningkatan pada 26 emiten 

berkisar antara 2,5 – 705 poin. Saham Semen Indonesia (Persero) Tbk, memimpin 

kenaikan harga, mencapai 10,36 ribu poin. Selain itu saham LQ45 yang paling 

aktif adalah Bank Rakyat Indonesia (BBRI) dengan jumlah transaksi mencapai 

127,89 ribu kali. Sedangkan saham yang mencatatkan nilai transaksi tertinggi 

adalah Bank Rakyat Indonesia (BBRI) dengan total nilai mencapai Rp2,96 triliun 

(CNBC Indonesia, 2020). 

Pola return saham yang merupakan bagian yang paling inti dalam suatu 

investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu return yang merupakan hasil dari 

sesungguhnya dan return yang diharapkan dari portofolio harta atau yang sering 

disebut expected return. Hasil yang diharapkan membuat keinginan terbesar dari 

semua investor yang menginkan bentuk pengembalian yang tinggi dengan 

didorong dari hasil kinerja perusahaan tersebut. Harapan untuk memperoleh 

return yang tinggi diperlukan usaha agar dapat terwujud dengan menganalisis 
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kinerja dan upaya tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Melihat faktor-faktor 

yang mempengaruhi return saham yang sehingga harapan untuk memperoleh 

expected return tersebut dapat tercapai (Fahmi, 2016). Didalam analisis yang 

dilakukan terdapat beberapa rasio keuangan yang dapat mencerminkan hasil 

kinerja dari periusahaan tersebut dan terlihat perusahaan yang bisa mencapai 

return yang maksimal atau tinggi atau justru terjadi gejolak sehingga membuat 

return saham menjadi terendah. 

Didalam analisis terdapat beberapa rasio keuangan yang dapat 

mencerminkan kondisi keuangan dari suatu perusahaan. Rasio keuangan dapat 

dibagi menjadi 5 rasio yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, aktivitas, 

dan rasio pasar. Dari rasio-rasio tersebut nantinya akan menjelaskan kinerja dari 

suatu perusahaan tersebut seperti kekuatan dan kelemahan kondisi keuangan suatu 

perusahaan yang nantinya bisa memprediksi return saham yang sudah kita 

investasikan. Rasio–rasio yang digunakan didalam penelitian ini meliputi Rasio 

Profitabilitas yang bisa digunakan untuk bisa memprediksi asset adalah Return On 

Asset (ROA). Rasio pasar digunakan untuk bisa memprediksi harga saham dan 

return saham adalah Price Earning Ratio (PER). Rasio Profitabilitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah ROA yang dimana digunakan untuk bisa 

mengukur seberapa besar perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki untuk bisa 

memperoleh laba. Sehingga semakin besar perusahaan menghasilkan laba, 

semakin baik nantinya bentuk penilaian investor. Penilaian yang baik akan 

menarik investor untuk bisa melakukan pembelian saham maka harga saham 

nantinya akan naik dan return yang diterima oleh investor akan meningkat 
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(Dwialesi, 2016). Analisis rasio pasar yang berupa price book value, dan price 

earning ratio dapat mengindikasikan bentuk dari hasil kinerja perusahaan yang 

dimulai dari risiko perusahaan, dan trend rasio harga terhadap laba dan nilai buku 

yang menunjukkan nilai pasar. Dapat disebut rasio pasar karena disini akan 

melihat pengaruh price book value atau nilai buku, price earning ratio yang 

merupakan trend rasio harga terhadap laba dan profitabilitas yang diukur dengan 

menggunakan return on asset sebagai tingkat keuntungan dalam return saham. 

Faktor lainnya yang berpengaruh terhadap return saham adalah Price 

Earning Ratio (PER) merupakan hasil yang mendefinisikan secara konsisten 

pembilang menjadi nilai ekuitas per saham dan menyebut mengukur pendapatan 

per saham. Terutama dengan perusahaan yang menghasilkan pertumbuhan yang 

tinggi (berisiko tinggi) rasio PER dapat sangat berbeda tergantung pada ukuran 

laba per saham yang digunakan. Dapat dibagi menjadi dua faktor yang bisa 

mengukur pendapatan per saham dengan volatilitas dalam laba per saham di 

perusahaan. Peningkatan harga saham suatu perusahaan yang terjadi nantinya 

akan membawa trend positif oleh para investor karena memperoleh capital gain 

yang merupakan salah satu dari return saham dan mengindikasikan PER akan 

memiliki pengaruh yang positif terhadap return saham (Puspitadewi, 2016) . 

Rasio selanjutnya adalah rasio pasar yang dimana sering dikaitkan dengan return 

saham adalah  Price Book Value (PBV). PBV menggambarkan besar pasar dalam 

menggunakan nilai buku saham terhadap suatu perusahaan (Anisa, 2015). 

Apabila Price Book Value yang dihasilkan tinggi maka nantinya tingkat 

kepercayaan pasar terhadap perusahaan akan tinggi  juga. Rasio ini sangat 
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dibutuhkan dalam kegiatan investasi sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan suatu investasi tersebut layak atau tidak. Rasio harga 

pasar terhadap nilai buku (market to book ratio) penilaian yang sangat penting 

untuk bisa menunjukkan nilai bahwa pasar keuangan berkaitan dengan 

manajemen dan organisasi perusahaan yang sedang beroperasi. Perusahaan yang 

memiliki manajemen dan organisasi yang kuat. Semakin tinggi  Price Book Value  

maka akan semakin tinggi perusahaan dinilai dari kacamata investor. Apabila 

suatu perusahaan dinilai lebih tinggi oleh investor, maka perolehan harga saham 

dipasar akan semakin meningkat yang menyebabkan return saham yang tinggi 

(Annisa, 2015). 

Dapat disimpulkan bahwa setiap tahun yang berjalan terjadi pergerakkan 

return saham pada perusahaan indeks LQ45 yang secara keseluruhan terjadi 

perubahan dan pergerakan fluktuatif sehingga investor harus bisa lebih 

mempertimbangkan dalam berinvestasi karena tidak semua return tinggi bisa 

menjadi sebuah pertimbangan namun ada resiko didalamnya. Apabila terjadinya 

return saham yang tertinggi dan terendah yang terjadi pada beberapa perusahaan 

yang menyebabkan investor harus memantau pergerakan saham dan melihat 

kinerja dari perusahaannya tersebut.  

Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan yang terdapat pada 

indeks LQ45 periode pengamatan tahun 2015-2019 di Bursa Efek Indonesia 

(BEI), yang mampu menggambarkan semua pergerakan dalam kondisi saham di 

Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan data tahun 2015-2019, karena 

menggambarkan kondisi yang dimana banyak dunia mengalami gejolak dalam 
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ekonomi bisa terlihat yang terjadi antara China dan Amerika yang mengalami 

perang dagang yang berdampak pada perekonomian diseluruh dunia.  

Penelitian ini penting dilakukan, karena untuk melihat pengaruh  dari rasio 

keuangan terhadap return saham, sehingga mampu membuat investor dalam 

pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Selain ada kesenjangan ada juga yang 

dimaksud yaitu research gap yang dimana hasil yang inkonsisten yang didapatkan 

oleh peneliti sebelumnya. Penelitian mengenai return saham telah banyak 

dilaksanakan dan menjadi faktor yang penting dalam mempengaruhi return 

saham. Berdasarkan bukti empiris yang menghubungkan faktor-faktor 

fundamental dengan return saham yang menunjukkan hasil yang berbeda-beda 

sehingga perlu untuk dilakukan penelitian lanjutan untuk bisa membuktikan 

bagaimana pengaruh ketiga faktor-faktor seperti (ROA,PBV,PER) terhadap return 

saham terutama terhadap perusahaan dalam indeks LQ45 Tahun 2015-2019 di 

Bursa Efek Indonesia.  

Seperti pada hasil penelitian Penelitian Annisa (2015) dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa Return on Asset (ROA) berpengaruh signifikan signifikan 

terhadap return saham perusahaan sub sektor automotive dan komponen yang 

terdaftar di BEI periode 2010-2014, sedangkan Dwialesi (2016) menunjukkan 

hasil bahwa Return on Asset (ROA) menunjukkan bahwa terjadinya berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap return saham perusahaan indeks kompas 100. 

Berbeda dengan penelitian Asmi (2014) menunjukkan bahwa hasil Return on 

Asset (ROA) menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap return saham. Sama dengan penelitian Sudarsono & Sudiyatno (2016) 
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yang menunjukkan bahwa variabel Return on Asset berpengaruh negative tidak 

signifikan terhadap return saham.  

Untuk variabel PBV Juanita & Ni Putu (2016) dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa Price Book Value (PBV) berpengaruh positif signifikan 

terhadap return saham, sedangkan Anisa (2015) menunjukkan bahwa Price Book 

Value (PBV) menunjukkan bahwa PBV tidak berpengaruh signifikan terhadap 

return saham. Variabel PER Anisa (2015) dalam penelitiannya menunjukkan 

bahwa Price Earning Ratio tidak berpengaruh signifikan dan bernilai negatif 

terhadap return saham sub sektor otomotif, sedangkan Septiana & Wahyuati 

(2016) menunjukkan bahwa Price Earning Ratio (PER) menunjukkan bahwa PER 

tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan real estate yang 

terdaftar di BEI. 

Berdasarkan fenomena penurunan return saham pada perusahaan yang 

terdaftar di indeks LQ45 serta nilai pasar yang mempengaruhinya dengan rasio 

Return on Asset, Price to Book Value, dan Price Earning Ratio maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH RETURN ON 

ASSET, PRICE BOOK VALUE, DAN PRICE EARNING RATIO DALAM 

MEMPENGARUHI RETURN SAHAM STUDI KASUS PERUSAHAAN 

INDEKS LQ45” 

 

1.2   Perumusan Masalah 

1) Apakah Return on Asset berpengaruh positif signifikan terhadap return 

saham pada perusahaan LQ45 periode 2015 - 2019? 

2) Apakah Price to Book Value  berpengaruh positif signifikan terhadap 

return saham pada perusahaan LQ45 periode 2015 - 2019? 
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3) Apakah Price Earning Ratio berpengaruh positif signifikan terhadap 

return saham pada perusahaan LQ45 periode 2015 - 2019? 

4) Apakah Return on Asset, Price to Book Value, Price Earning Ratio secara 

bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap return saham 

perusahaan LQ45 periode 2015 - 2019? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1) Untuk menguji pengaruh Return on Asset berpengaruh terhadap Return 

saham 

2) Untuk menguji pengaruh Price to Book Value  berpengaruh terhadap 

Return saham 

3) Untuk menguji pengaruh Price Earning Ratio berpengaruh terhadap 

Return saham 

4) Untuk menguji pengaruh Return on Asset, Price to Book Value, Price 

Earning Ratio berpengaruh terhadap Return saham. 

 

 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi seluruh pihak, 

diantaranya : 
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1. Bagi Emiten 

Memberikan informasi dan diharapkan menjadi pertimbangan dalam 

mengambil kebijakan yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan 

dengan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam bidang 

keuangan yang berkaitan dengan kinerja keuangan dan pemegang saham, 

sehingga saham dapat terus berkembang dan mempunyai return yang 

tinggi. 

2. Bagi Investor  

Memberikan bahan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

investasi di Bursa Saham dan menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi return saham dengan baik sehingga menjadi bahan 

pertimbangan nantinya. 

3. Bagi Peneliti 

Manfaat penelitian bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan 

dan dapat memberikan informasi dan pengalaman, pengetahuan mengenai 

pasar modal terutama mengenai return saham. 

 

 


