BAB 1
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan

pada suatu periode akntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja
perusahaan tersebut. Sebuah laporan keuangan biasanya memuat beberapa elemen
penting seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus
kas, dan laporan catatan keuangan lainnya. Menurut Jumingan (2006:1) Laporan
keuangan perusahaan pada hakikatnya merupakan hasil akhir dari kegiatan
akuntansi perusahaan yang bersangkutan. Informasi tentang kondisi keuangan dan
hasil operasi perusahaan sangat berguna bagi berbagai pihak, baik pihak yang ada
dalam perusahaan maupun pihak yang berada di luar perusahaan.
Laporan keuangan menyediakan informasi keuangan perusahaan, hal ini
sebagaimana dalam standar akuntansi keuangan ( SAK ) menyatakan bahwa
tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi
keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang
bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan
ekonomi. Menurut Gaspersz (2003 : 43) Untuk mengukur kinerja suatu
perusahaan, investor biasanya melihat kinerja keuangan yang tercermin dari
berbagai macam rasio. Salah satu indikator pengukuran kinerja keuangan yang
sering digunakan adalah profitabilitas perusahaan. Alat ukur profitabilitas
perusahaan yang sering digunakan adalah Return On Assets (ROA), dan Return
On Equity (ROE). ROA menggambarkan pembagian antara keuntungan bersih
dan aset (aktiva / harta) total, dinyatakan dalam persentase . ROE menggambarkan
rasio keuntungan bersih sesudah pajak terhadap modal sendiri, yang mengukur
tingkat hasil pengembalian dari modal pemegang saham (modal sendiri)
diinvestasikan ke dalam perusahaan. Semakin tinggi nilai persentase ROE
menunjukkan bahwa kinerja perusahaan semakin baik, karena berarti bisnis itu

1

2

memberikan pengembalian hasil yang menguntungkan bagi pemilik modal yang
menginvestasikan modal mereka ke dalam perusahaan.
Pada hakikatnya, seorang investor melakukan investasi dengan harapan
untuk investasinya tersebut mampu memberikan tingkat pengembalian (rate of
return ) yang diharapkan. Investasi di bursa efek merupakan jenis investasi
dengan resiko relatif tinggi meskipun menjanjikan keuntungan yang relatif besar.
Harapan keuntungan di masa datang merupakan kompensasi atas waktu dan risiko
yang terkait dengan investasi yang dilakukan. Dalam konteks investasi, harapan
keuntungan tersebut sering disebut dengan return. Tingkat keuntungan (return)
merupakan rasio antara pendapatan investasi selama beberapa periode dengan
jumlah dana yang diinvestasikan.
Menurut Eduardus (2007) dalam tryusnita (2009) mengemukakan : “Salah
satu faktor yang memotivasi investor berinteraksi dan juga merupakan imbalan atas
keberanian investor dalam menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya”.

Singkatnya return adalah keuntungan yang diperoleh investor dari dana yang
ditanamkan pada suatu investasi. Sumber - sumber return investasi terdiri dari dua
komponen utama, yaitu yield dan capital gain (loss). Yield merupakan komponen
return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara
periodik dari suatu investasi. Jika berinvestasi pada sebuah obligasi atau
mendepositokan uang di bank, maka besarnya yield ditunjukkan dari bunga
obligasi atau bunga deposito yang diterima. Jika kita berinvestasi dalam saham,
yield ditunjukkan oleh besarnya dividen yang kita peroleh. Sedangkan, capital
gain (loss) sebagai komponen kedua dari return merupakan kenaikan (penurunan)
harga suatu surat berharga (saham atau obligasi), yang bisa memberikan
keuntungan (kerugian) bagi investor. Pada dasarnya tujuan investor dalam
berinvestasi adalah memaksimalkan return.
Indonesia

sebagai

negara

yang

berkembang

telah

mengalami

perkembangan yang cukup pesat terutama pada sektor manufaktur di industri
makanan dan minuman olahan diproduksi akan bertambah 4-5% pada basis yearon-year (y/y) pada kuartal pertama tahun 2015. Ketua Umum Gabungan
Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia mengatakan bahwa faktor-faktor
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yang telah menghambat industri ini adalah penurunan subsidi bahan bakar, ekspor
yang lambat, ketergantungan industri pada impor bahan mentah, melemahnya
daya beli masyarakat karena rendahnya harga-harga komiditi dan nilai tukar
rupiah yang melemah.
Pada awal 2015, industri ini masih mengalami dampak buruk dari nilai
tukar rupiah yang melemah. Karena jumlah yang relatif besar dari bahan-bahan
baku (seperti gula, gandum, susu, jus buah dan kedelai) diimpor, biaya
operasional meningkat tajam karena melemahnya rupiah (terhadap dollar AS).
Namun, karena manufaktur makanan dan minuman telah menaikkan harga pada
awal tahun, mereka tidak ingin menaikkan harga lagi. Pada awal tahun ini, para
produsen makanan dan minuman olahan di Indonesia menaikkan harga sekitar 5
sampai 10% karena kenaikkan biaya transportasi karena pemerintah menaikkan
harga bahan bakar bersubsidi pada akhir 2016 sebagai upaya mengumpulkan dana
untuk pengembangan ekonomi dan sosial. Meskipun biaya transportasi menurun
setelah pemerintah Indonesia membiarkan harga bahan bakar bergerak mengikuti
harga minyak dunia. Perekonomian AS yang membaik, di sisi lain, memberikan
kesempatan bagi industri ini. Kendati rupiah melemah (terhadap dollar AS) dan
membuat biaya operasional tinggi, ini juga membuat produk-produk ekspor
makanan dan minuman menjadi lebih kompetitif di pasar global. Industri
makanan dan minuman olahan diprediksi menerima total investasi senilai Rp 60
triliun, terutama dari Jepang. Dua perusahaan permen Jepang - UHA Mikakutou
Co Ltd dan Kanematsu Corp - melakukan investasi yang bila dikombinasikan
bernilai Rp 300 miliar. Perusahaan-perusahaan mapan lainnya juga mencari
kesempatan berekspansi di Indonesia, negara dengan ekonomi terbesar di Asia
Tenggara ini. Contohnya, Coca Cola Amatil menyatakan akan berinvestasi 800
juta dollar AS untuk tiga sampai empat tahun ke depan untuk meningkatkan
kapasitas produksi. (http://www.indonesia-investments.com)
Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Hakim
(2006) yang menguji pengaruh metode Economic Value Added (EVA) dan Return
On Asset ( ROA) terhadap return saham baik secara parsial maupun simultan.
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh secara signifikan
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kinerja keuangan yang diukur dengan metode EVA terhadap return saham, dan
terdapat pengaruh secara signifikan kinerja keuangan yang diukur dengan metode
ROA terhadap return saham.
Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah : (1) Pada penelitian yang
dilakukan oleh Hakim menguji apakah metode EVA dan ROA berpengaruh
terhadap return saham, sedangkan pada penelitian ini menguji apakah metode
ROA dan ROE berpengaruh terhadap return saham. (2) Objek penelitian
sebelumnya adalah perusahaan – perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45
di Bursa Efek Jakarta, sedangkan objek yang digunakan pada penelitian ini adalah
industri manufaktur pada sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia. (3)Variabel yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah
EVA, ROA, dan return saham, sedangkan variabel pada penelitian ini adalah
ROA, ROE, dan return saham. (4) Tahun pengamatan penelitian sebelumnya
adalah 2002 – 2004, sedangkan penelitian ini adalah 2014 – 2016.
Berdasarkan fenomena penelitian diatas, penelitian ini merupakan laporan
keungan pada perusahaan industri manufaktur pada tahun 2014-2016. Dari
beberapa penelitian yang dilakukan menunjukkan tidak adanya konsistensi
temuan dari masing-masing penelitian, sehingga penelitian tentang pengaruh
kinerja keuangan terhadap return saham masih menarik diteliti lebih lanjut.
1.2

Rumusan Masalah
Untuk mengukur kinerja suatu perusahaan, investor biasanya melihat

kinerja keuangan yang tercermin dari berbagai macam rasio. Salah satu indikator
pengukuran kinerja keuangan yang sering digunakan adalah profitabilitas
perusahaan. Alat ukur profitabilitas perusahaan yang sering digunakan adalah
Return On Assets (ROA), dan Return On Equity (ROE). ROA menggambarkan
pembagian antara keuntungan bersih dan aset (aktiva / harta) total, dinyatakan
dalam persentase . ROE menggambarkan rasio keuntungan bersih sesudah pajak
terhadap modal sendiri, yang mengukur tingkat hasil pengembalian dari modal
pemegang saham (modal sendiri) diinvestasikan ke dalam perusahaan. Semakin
tinggi nilai persentase ROE menunjukkan bahwa kinerja perusahaan semakin
baik,

karena berarti

bisnis

itu memberikan pengembalian hasil

yang
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menguntungkan bagi pemilik modal yang menginvestasikan modal mereka ke
dalam perusahaan.
Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Hakim
(2006) yang menguji pengaruh metode Economic Value Added (EVA) dan Return
On Asset ( ROA) terhadap return saham baik secara parsial maupun simultan,
sedangkan pada penelitian ini menguji apakah metode ROA dan ROE
berpengaruh terhadap return saham.
Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Apakah Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap return saham pada
perusahaan industri Manufaktur pada sektor makanan dan minuman di
Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016?
2. Apakah Return On Equity (ROE) berpengaruh terhadap return saham
pada perusahaan industri Manufaktur pada sektor makanan dan minuman
di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016?
1.3

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah :
1. Untuk mengetahui pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap return
saham pada perusahaan industri Manufaktur pada sektor makanan dan
minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap return
saham pada perusahaan industri Manufaktur pada sektor makanan dan
minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016.
1.4

Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Bagi Peneliti
Secara teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat dalam mengembangkan

teori atau konsep-konsep tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap return
saham pada perusahaan manufaktur pada sektor makanan dan minuman yang
terdaftar di BEI serta sebagai bahan masukan bagi peneliti berikutnya yang ingin
melakukan penelitian lebih lanjut.
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b. Bagi peneliti lebih lanjut
Penelitian ini juga diharapkan sebagai sumber informasi dan referensi
untuk memungkinkan penelitian selanjutnya mengenai topik-topik yang berkaitan,
baik yang bersifat melanjutkan maupun melengkapi.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi pihak manajemen perusahaan.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan
pertimbangan dan masukan bagi pihak manajemen perusahaan manufaktur pada
sektor makanan dan minuman sebagai masukan atau dasar untuk meningkatkan
kinerja perusahaan yang dapat dilihat dari rasio keuangan yang baik, bahwa rasio
keuangan yang baik menunjukkan prospek perusahaan di masa yang akan datang.

