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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Salah satu cara mengkoordinasi kegiatan dalam pencapaian suatu 

kesejahteraan investor dengan mendapatkan pengembalian laba yang baik dan juga 

cepat adalah untuk mendapatkan suntikan dana dari para investor yang akan 

menanamkan modal pada sektor pasar modal.   

Pasar modal merupakan bentuk dari pasar yang berisi tentang keuangan. 

Dimana bentuk pelakunya adalah orang-orang yang mempunyai kelebihan uang 

dan melakukan investasi pada perusahaan. Begitupun yang dikemukakan oleh 

Irham Fahmi (2014:11) “pasar modal adalah sebuah pasar tempat dana-dana modal 

seperti equitas dan utang diperdagangkan”. 

Salah satu kelebihan pasar modal adalah penyediaan modal jangka panjang 

dan tanpa batas selain itu perusahaan yang tidak mempunyai dana bisa menawarkan 

surat berhaga atau surat hutang untuk dijual kepada pihak lain yang ingin membeli 

surat tersebut selain itu hal yang menarik dari saham adalah turun naiknya harga 

sehingga banyak orang yang ingin mencoba melakukan investasi pada perusahaan. 

Dibalik kelebihan ada juga kekurangan, yang harus diperhatikan pada pasar 

modal terutama pada investasi. Kekurangan dari investasi ini adalah tidak semua 

masyarakat bisa melakukan transaksi investasi karena untuk melakukan investasi 

memerlukan modal yang cukup besar. Dalam melakukan sebuah investasi, untuk 

mendapatkan pengembalian saham yang baik investor harus bisa menganalisis
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perusahaan dengan melihat kinerja keuangan perusahaan tersebut karena investor 

harus bisa teliti. Dalam hal ini dengan modal investasi yang tidak sedikit investor 

harus pintar-pintar dalam memprediksi keadaan perusahaan bisa saja perusahaan 

itu dikatakan baik oleh pemilik atau owner agar investor tertarik padahal belum 

tentu baik bisa saja sebuah perusahaan tersebut dalam kondisi tidak sehat atau 

sedang mengalami penurunan dan membutuhkan suntikan dana dari investor, 

apabila investor tidak mengetahui hal ini tentu akan sangat merugikan pihak 

investor sendiri.  

Memprediksi return saham banyak alat ukur yang bisa digunakan untuk 

mendapatkan tingkat keuntungan yang maksimal investor harus mengetahui 

informasi prediksi harga yang sudah bisa dipakai, termasuk kondisi keuangan 

perusahaan dimasa yang akan datang. Adapun cara atau alat yang bisa memprediksi 

pengembalian saham dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Rasio 

keuangan adalah bersumber dari laporan keuangan, pada rasio keuangan aktifitas-

aktifitas tentang keuangan harus diperhatikan terutama pada saham, didalam tiap 

perusahaan yang go public harus melampirkan rasio keuangan sesuai dengan 

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-15/PM/1996 tanggal 17 

Januari 1996. 

Rasio keuangan yang dapat mengukur return saham antara lain Earning Per 

Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER). Earning Per Share (EPS) atau laba 

perlembar saham merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam 

mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Dalam hal ini para investor harus 

lebih teliti dalam menghitung Earning Per Share, perhitungan ini yang akan 
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memprediksi apakah investor akan untung atau malah sebaliknya karena pada 

perhitungan Earning Per Share investor bisa melihat perhitungan laba pada saham 

dan laba yang biasa beredar, jadi para investor akan tahu apakah investasinya 

sendiri memiliki keuntungan atau mengalami penurunan dalam pertahunnya. Harga 

saham akan turun jika volume penjualan harga perlembar saham juga mengalami 

penurunan, itu semuanya bisa terjadi apabila banyak dari negara asing ataupun dari 

negara tersebut yang menjual saham. 

Debt To Equity Ratio (DER) adalah untuk mengetahui sejauh mana 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dengan menggunakan ekuitas 

perusahaan. Dari hasil pengukuran, bagi bank apabila rasionya tinggi, artinya 

pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan 

untuk memperoleh tambahan pinjaman. Dalam hal ini para investor atau para 

kreditor enggan memberikan tambahan modal dikarenakan perusahaan banyak 

mempunyai utang dan beberapa pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang maka 

dari itu para investor atau kreditor khawatir perusahaan tidak mampu menutupi 

utang-utangnya dengan aktiva perusahaan tersebut, tetapi bagi perusahaan yang 

sudah go public apabila rasionya tinggi itu semakin bagus. 

PT. Lion Metal Work Tbk terdaftar pada BEI dengan kode saham LION 

yang bergerak pada bidang pembuatan alat kantor dari baja, peralatan gudang, 

bahan bangunan dan peralatan rumah sakit. Pada saat ini berupaya memperbaiki 

kinerjanya, melakukan efisiensi, dan peningkatan produktivitas dari tahun pertahun. 

Berikut adalah grafik yang menggambarkan kondisi harga saham PT. Lion Metal 

Work Tbk yang mengalami penurunan pada tiap tahunnya.
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Gambar 1.1 Grafik harga saham 

Sumber: https://id.investing.com, akses 24 November 2018. 

Dalam grafik ini bisa dilihat bahwa harga saham pada PT. Lion Metal Work 

Tbk mengalami penurunan yang cukup besar, harga perlembar saham PT. Lion 

Metal Work dari Rp.1.350 menjadi Rp.763 dalam hal ini ada beberapa yang 

menjadi permasalahan penyebab terjadinya penurunan saham pada PT. Lion Metal 

Work yaitu menurunnya kinerja perusahaan, sehingga para pemegang saham 

mengalami kerugian. Maka dari itu peneliti mengambil judul “Analisis Tingkat 

Pengembalian Saham Pada PT. Lion Metal Work Sebagai Keputusan Investasi”. 

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menemukan permasalahan pada 

PT. Lion Metal Work Tbk yaitu, terjadi penurunan saham selama 3 (tiga) tahun 

berturut-turut terjadi pada tahun 2015-2017. Pada tahun 2015 harga saham PT. Lion 

Metal Work Rp.1.350 dan mengalami penurunan sampai 2017 dengan harga 

Rp.763 penurunan ini terjadi karena kinerja perusahaan saat ini sedang menurun 

https://id.investing.com/
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serta pengembalian saham perusahaan yang turun sangat signifikan dan rendahnya 

tingkat pengembalian hutang. 

1.2.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi diatas, maka peneliti merumuskan masalahnya 

1. Bagaimana tingkat pengembalian hutang pada PT. Lion Metal Work? 

2. Bagaimana tingkat pengembalian saham perlembar pada PT. Lion Metal 

Work? 

3. Hambatan-hambatan yang dihadapi dan bagaimana cara PT. Lion Metal 

Work menyelesaikannya? 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui tingkat pengembalian saham dan mengetahui tingkat 

pengembalian hutang pada PT. Lion Metal Work Tbk 

1.3.2. Kegunaan Teoritis 

Peneliti berharap memberikan sebuah rujukan dan memperluas wawasan 

yang dapat membantu perkembangan pada sektor saham mengenai analisis tingkat 

pengembalian saham pada industri dasar dan kimia subsektor logam serta dapat 

menghasilkan manfaat bagi perusahaan dan juga investor untuk menentukan 

kebijakan yang akan diambil pada saat akan mendanai perusahaan dan peneliti 

berharap kelak hasil penelitian dapat menjadi kajian dalam dalam menentukan 

perusahaan yang akan didanai. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 
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memberikan pemahaman serta menghasilkan pemikiran, diantaranya sebagai 

berikut: 

1.3.2.1. Bagi Peneliti 

Dari hasil penelitian ini, manfaat peneliti adalah sebagai pembelajaran 

dalam meningkatkan wawasan dan pengembangan pengetahuan juga untuk sebagai 

referensi berbagai pengetahuan khususnya dalam masalah yang diteliti. 

1.3.2.2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang sifatnya 

membangun bagi perusahaan serta memberikan masukan yang dapat membantu dan 

semoga penelitian ini juga menjadi sumber informasi berguna bagi perusahaan 

dalam menghadapi dan mengantisipasi masalah yang berkaitan dengan penelitian. 

1.3.2.3 Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, ilmu dan dapat 

memberikan wawasan bagi yang membaca mengenai analisis tingkat pengembalian 

saham pada industry dasar dan kimia subsektor logam. 

1.4. Lokasi Lamanya Penelitian 

1.4.1. Lokasi Penelitian 

Berdasarkan judul yang ditetapkan, peneliti melakukan penelitian dengan 

mengambil data atau informasi laporan keuangan PT. Lion Metal Work Tbk. 
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Penelitian ini dilakukan terhitung dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. yang 

bersumber dari situs web.idx.id dan www.sahamok.com dan www.idx.com 

1.4.2. Lamanya Penelitian 

“Jadwal dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan peneliti mulai 

terhitung dari bulan Maret 2019 sampai dengan Juni 2019, selama jangka waktu 

tersebut peneliti melakukan tahapan-tahapan penelitian, mulai dari persiapan 

penelitian hingga tahap pengujian.”

http://www.sahamok.com/
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Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan dan Pelaksanaan Penelitian 

 Kegiatan Desember Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan judul                                     

2 Bimbingan 

Usulan penelitian 

                                    

3 Seminar Usulan 

Penelitian 

                                    

4 Penelitian                                     

5 Penyelesaian dan 

Bimbingan 

Skripsi 

                                    

6 Sidang Skripsi                                     


