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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pasar modal adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk 

melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal atau efek. Penjual dalam 

pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal (emiten), 

sedangkan pembeli (insvestor) adalah pihak yang lain membeli modal di 

perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Pasar modal bertindak sebagai 

penghubung antara insvetor dengan perusahaan ataupun intitusi pemerintah 

melalui perdagangan surat berharga jangka panjang seperti saham dan obligasi.
1
 

Investasi yang kondusif salah satunya tercermin dari tingkat likuiditas pasar 

modal. Semakin baik pasar modal, semakin banyak perusahaan yang akan masuk 

ke pasar modal dan semakin banyak insvestor yang bersedia menginvestasikan 

dananya melalui pembelian surat berharga di pasar modal.
2
 Investasi adalah 

mengorbankan dolar sekarang untuk dolar masa yang akan datang. Investasi 

adalah penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu 

relatif panjang dalam berbagai bidang usaha.
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Di dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pasar modal di 

jelaskan dengan lebih spesifik sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan 

dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 

dengan efek. Pengertian pasar modal berdasarkan keputusan presiden No. 52 

tahun 1976 tentang pasar modal menyebutkan bahwa pasar modal adalah Bursa 

Efek seperti yang dimaksud dalam undang-undang. No 15 tahun 1952. Menurut 

undang-undang tersebut, bursa adalah gedung atau ruangan yang ditetapkan 

sebagai kantor dan tempat kegiatan perdaganga efek, sedangkan surat yang di 

katagorikan adalah saham, obligasi serta surat bukti lainnya yang lazim dikenal 

sebagai efek.
4
 

Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumber pada Al-

Quran sebagai sumber hukum tertiggi dan Hadis Nabi Muhammad SAW. 

Selanjutnya, dari dua sunber hukum tersebut para ulama melakukan penafsiran 

yang kemudian di sebut ilmu fiqh muamalah terdapat kaidah  fiqh muamalah yang 

menyatakan bahwa pada dasar nya. Membentuk muamalah boleh di lakukan 

kecuali ada dalil yang meharamkannya, konsep inilah yang menjadi prinsif pasar 

modal di indonesia. 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 

tentang Penerapan Prinsip Syariah di pasar Modal pasal 1 nomor 1 dalam 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang di maksud dengan akad syariah adalah 
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perjanjian atau kontrak tertulis antara pihak yang memuak hak dan kewajiban 

masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar 

modal. Mengukur keberhasilan satu perusahaan dalam investasi merupakan fungsi 

Return saham, dengan tujuan untuk memperoleh keuntugan (return) yang tinggi. 

Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi yang berupa Return harapan 

(expected return) adalah pengambilan yang diharapkan untuk masa depan yang 

akan datang, tapi sifatnya belum pasti. Adapun Return realisasi (realized return) 

adalah pengembalian yang sudah terjadi dan dihitung berdasarkan data sejarah. 

Return tersebut memiliki dua komponen yaitu current income  dan capital 

gain . Bentuk dari current income merupakan keuntungan yang diperoleh melalui 

pembayaran yang bersifat periodik berupa deviden sebagai hasil kinerja 

fundamental perusahaan. Sedangkan capitan again berupa keuntungan yang 

diterima karena selisih antara harga jual dan harga beli saham. Besarnya capital 

again suatu saham akan pasif, bilamana harga jual dari saham yang dimiliki lebih 

tinggi dari harga belinya. 
5
 

Return realisasi menggambarkan yang diperoleh investor dari aktivitas 

investasi yang telah di lakukan selama periode waktu tertentu. Keuntungan 

memiliki saham di peroleh dari deviden yield dan capital again. Deviden ada 

hanya jika perusahaan memiliki laba yang merupakan sumber dana bagi 

pembayaran deviden dan manajemen memilih membayar deviden daripada 
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menahan seluruh laba.
6
 Adapun fungsi manajemen keuangan adalah sebagai 

keputusan investasi (investment decision). Investasi sebagai penanaman modal 

suatu perusahaan pada aktiva riil maupun aktiva financial. Keputusan finansial 

adalah keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. 

Keputusan investasi akan berpengaruh langsung terhadap besarnya Return On 

Invesment atau rentabilitas investasi serta aliran kas perusahaan masa yang akan 

datang.
7
 Perhitungan laba bersih dapat di ukur dengan menggunakan rasio Net 

Profit Margin (NPM). Net Profit Margin (NPM) merupakan rasio antara laba 

bersih setelah pajak terhadap penjualan. Net Profit Margin (NPM) adalah rasio 

yang menunjukan keuntungan bersih dengan total penjualan yang dapat diperoleh 

dari setiap rupiah penjualan.
8
  

Menurut Robert. Ang (1997), semakin baik kinerja perusahaan yang 

tercermin dari rasio-rasionya, maka semakin tinggi return saham perusahaan. 

Demikian juga jika kondisi ekonomi baik, maka refleksi harga saham akan baik 

pula.
9
 Semakin meningkat rasio Net Profit Margin (NPM), maka akan 

menggambarkan kinerja perusahaan yang semakin baik dan keuntungan yang 

diperoleh pemegang saham akan meningkat pula. Net Profit Margin (NPM) 

menunjukan berapa besar persentase laba bersih yang diperoleh dari setiap 
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penjualan. Semakin besar Net Profit Margin (NPM), maka semakin baik 

kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi. Menurut Robert. 

Ang (1997)  semakin besar nilai Net Profit Margin (NPM) berarti semakin efisien 

biaya yang dikeluarkan yang  berarti semakin besar tingkat kembalian keuntungan 

bersih, dan return saham semakin tinggi
10

 

Menurut ( Bastian dan suhardjono 2006) Net Profit Margin adalah 

perbandingan laba bersih dan penjualan, semakin besar net profit margin, maka 

kinerja perusahaan semakin produktif dan meningkatkan return saham dan 

investor untuk menanamkan modal nya pada perusahaan.
11

 

Debt to Equity Ratio (DER) menunjukan persentase penyediaan dana oleh 

pemegang saham. Semakin tinggi rasio, semakin rendah pendanaan yang 

disediakan oleh pemegang saham. Meningkatkan beban terhadap kreditur 

menunjukan sumber modal perusahaan sangat tergantung dengan pihak luar. 

Selain itu besarnya utang yang dianggap perusahaan bisa mengurangi jumlah laba 

yang akan diterima perusahaan. Semakin baik kinerja perusahaan yang tercermin 

dari rasio-rasionya, maka semakin tinggi Return saham perusahaan. Demikian 

juga jika kondisi ekonomi baik, maka refleksi harga saham akan baik pula.  

Rasio lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi Return saham adalah 

Debt to Equity Ratio (DER).  Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio 

solvabilitas yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 
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seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang  

digunakan untuk membayar hutang.  

Menurut Robert. Ang (1997) Semakin tinggi Debt to Equity Ratio (DER) 

menunjukkan semakin  besar total hutang terhadap total ekuitas .Perusahaan juga 

akan menunjukkan  semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap pihak luar 

(kreditur) sehingga tingkat resiko perusahaan semakin besar. Hal ini akan 

berdampak pada  menurunnya harga saham di bursa, sehingga Return saham akan 

menurun.
12

 

Berikut adalah data perkembangan Net Profit Margin  . (NPM) dan Debt 

to Equity Ratio (DER) terhadap Return saham Pada PT. Semen Indonesia 

(Persero) Tbk. Periode 2007-2016. 

Tabel 1.1 

Perkembangan Net Profit Margin   dan Debt to Equity Ratio Terhadap Return 

Saham Pt Semen Indonesia (Persero) Tbk  

periode 2007-2016 

Periode NPM 

(%) 

DER 

(%) 

Return Saham(%) 

open close Return 

Saham(%) 

2007 18.5  2.4 3.750 5.600 -33.93 

2008 20.7 ↑ 2.2 ↓ 5.700 4.175 36.53 ↑ 

2009 23.1 ↑ 1.4 ↓ 4.200 7.550 -44.37 ↓ 

2010 25.3 ↑ 5.5 ↑ 7.600 9.450 -19.58 ↑ 

2011 24.1 ↓ 12.9 ↑ 9.850 11.450 -13.97 ↑ 

2012 25.1 ↑ 22.2 ↑ 11.200 15.700 -28.66 ↓ 

2013 21.8 ↓ 19.6 ↓ 15.700 14.150 10.95 ↑ 

2014 20.6 ↓ 16.3 ↓ 14.150 16.200 -12.65 ↓ 
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2015 16.8 ↓ 15.1 ↓ 16.200 11.400 42.11 ↑ 

2016 17.3 ↑ 21.6 ↑ 11.400 9.175 24.25 ↓ 

    Sumber: publikasi Pt semen indonesia(data diolah) 

Berdasarkan data tersebut bahwa rasio Net Profit Margin (NPM), rasio 

Debt to Equity Ratio (DER) dan Return saham PT. Semen Indonesia (persero) 

Tbk periode 2007-2016 mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Pada tahun 

2007-2010 Net Profit Margin (NPM) mengalami kenaikan secara beturut-turut 

dengan nilai 20.7 pada tahun 2008, 23.1 pada tahun 2009 , 25.3 di tahun 2010. 

Pada tahun 2011 Net Profit Margin (NPM) mengalami penurunan kembali dengan 

nilai 24.0, dan pada tahun 2014 Net Profit Margin (NPM) turun kembali dengan 

nilai  20.6. dan di tahun terakhir 2016 Net Profit Margin (NPM ) mengalami 

kenaikan dari 16.8 menjadi 17.3. 

Debt to Equity Ratio (DER) dari tahun 2007-2009 mengalami penurunan 

yang berbeda-beda, pada tahun 2008 20.7, tahun 2009 1.4 , dan pada tahun 2010- 

tahun 2012 Debt to Equity Ratio (DER) mengalami kenaikan .di tahun 2010 

sebesar 5.5, ditahun 2011 12.9 dan di tahun 2013 19.6. Debt to Equity Ratio 

(DER) mengalami penurunan kembali di tahun 2013,2014, dan 2015, Debt to 

Equity Ratio (DER) di tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 21.6. 

Return saham juga mengalami fluktuasi di tahun 2008 mengalami 

kenaikan yang sangat tinggi dari -33.93 sampai 36.53. dan pada tahun  2009 

Return saham mengalami penurunan kembali yang sangat tinggi dengan nilai -

44.37 pada tahun 2009 penurunan yang sangat tinggi di bandingkan dengan tahun 

sebelum nya. Return saham terus mengalami penurunan sampai tahun 2011, dan 
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pada tahun 2012 mengalami kenaikan kembali walaupun tidak besar, dan di tahun 

2013 Return saham mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 10.95. Return 

saham pada tahu 2015 mengalami kenaikan yang sangat besar yaitu dengan nilai 

42,11, di tahun 2016 mengalami penurunan kembali senesar 24.25. 

Net Profit Margin   dan Debt to Equity Ratio mengalami fluktuatif yang 

diakibatkan oleh tidak stabilnya kinerja keuagan perusahaan. Hal tersebut dilihat 

dari Return yang diterma oleh investor juga mengalami fluktuatif dari tahun 2017 

sampai dengan 2016. Dari data tersebut, menunjukan bahwa masi ada rata-rata 

Return saham yang memiliki nilai negatif. Dengan demikian, perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut untuk mengatasi pengaruh Return saham terhadap minat 

investor berinvestasi atau tidak pada perusahaan. Return merupakan keuntungan 

yang diperoleh oleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan 

investasi yang dilakukan. Return saham dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya adalah faktorn internal dan faktor eksternal perusahaan, faktor 

fundamental , serta kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Return saham. 

Faktor fundamental di antaranya rasio-rasio keuangan 

Penelitian mengenai Return saham telah banyak dilakukan karena 

pentingnya faktor fundamental dalam mempengaruhi nilai Return saham. Akan 

tetapi, berdasarkan bukti secara empiris yang menghubungkan faktor-faktor 

fundamental dengan Return saham masi berbeda-beda sehingga perlu dilakukan 

penelitian lanjutan untuk membuktikan kedua faktor tersebut Net Profit Margin  . 

(NPM) dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return saham.  
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Berikut adalah data perkembangan Net Profit Margin (NPM) dan Debt to 

Equity Ratio (DER) terhadap Return saham Pada PT. Semen Indonesia (Persero) 

Tbk. Periode 2007-2016. 

Grafik 1.1 

Perkembangan Net Profit Margin   dan Debt to Equity Ratio Terhadap Return 

Saham Pt Semen Indonesia (Persero) Tbk  

periode 2007-2016 

 

Sumber: publikasi Pt semen indonesia  (data diolah) 

 Pada tahun 2007 Net Profit Margin  (NPM)  mengalami fluktuasi karena 

dari tahun 2007 sampai 2010 megalami kenaikan secara terus menerus. Net Profit 

Margin  (NPM) mengalami penurunan di tahun 2011. Pada tahun 2012 Net Profit 

Margin  (NPM)  mengalami penurunan kembali sampai tahun 2015 secara teori 

Net Profit Margin  (NPM) sangat berpengaruh terhadap Return saham, oleh 

karena itu jika Net Profit Margin (NPM) turun otomatis Return saham akan 

mengalami penurunan. 
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Debt to Equity Ratio (DER) mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun pada 

tahun 2007 sampai 2012 grafik selalu menunjukan kenaikan terus menerus dan di 

tahun 2012 sampai 2015 grafik mengalami penurunan, dan di tahun 2016 

mengalami kenaikan pada grafik. Di lihat pada grafik Return saham pun 

mengalami fliktuasi yang sangat beragam dengan naik turun gafik Return saham 

disebabkan banyak faktor yang mempengaruhunya salah satu nya Net Profit 

Margin (NPM) dan Debt to Equity Ratio (DER) yang memnyebabkan Return 

Sahan selalu ada perbedaan di setiap tahun. 

 Debt to Equity Ratio juga sangat berpengaruh terhadap Return saham pada 

grafik diatas pada tahun 2008 sampai 2012 Debt to Equity Ratio mengalami 

kenaikan secara terus menerus, Debt to Equity Ratio adalah rasio yang membahas 

solvabilitas. Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Return saham jika 

kenaikan Debt to Equity Ratio meningkat setiap tahun maka retun saham 

mengalami penurunan. Net Profit Margin   dan Debt to Equity Ratio berbanding 

terbalik karena Net Profit Margin rasio yang membahas profitabilitas dan Debt to 

Equity Ratio rasio yang membahas solvabilitas. 

 

B. Indetifikasi dan perumusan masalah 

Net Profit Margin (NPM) ini berfungsi untuk mengukur tingkat kembalian 

keuntungan bersih terhadap penjualan bersihnya. Semakin besar nilai Net Profit 

Margin (NPM) berarti semakin efisien biaya yang dikeluarkan yang  berarti 

semakin besar tingkat kembalian keuntungan bersih, dan Return saham semakin 

tinggi. Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan semakin  besar total hutang 

terhadap total ekuitas Perusahaan juga akan menunjukkan  semakin besar 

ketergantungan perusahaan terhadap pihak luar (kreditur) sehingga tingkat resiko 
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perusahaan semakin besar. Pengatuh Net Profit Margin (DER) dan Debt to 

Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap return saham.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti 

merumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Berapa besar pengaruh Net Profit Margin (NPM) secara parsial terhadap 

Return saham pada PT. Semen Indonesia (persero) Tbk. 

2. Berapa besar pengaruh Debt to Equity Ratio (DER secara parsial terhadap 

Return saham pada PT. Semen Indonesia (persero) Tbk 

3. Berapa besar pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) dan Net Profit Margin   

(NPM) secara simultan terhadap Return saham pada PT. Semen Indonesia 

(persero)Tbk. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh dan menganalisa Debt to Equity Ratio secara 

parsial terhadap Return Saham pada PT. Semen Indonesia (persero) Tbk 

2. Untuk mengetahui pengaruh dan menganalisa  Net Profit Margin   secara 

parsial terhadap Return Saham pada PT. Semen Indonesia (persero)Tbk 

3. Untuk mengetahui pengaruh  dan menganalisa Debt to Equity Ratio (DER) 

dan Net Profit Margin   (NPM) secara simultan terhadap Return saham pada 

PT. Semen Indonesia (persero)Tbk. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademik mampu praktisi, 

seperti peneliti uraikan sebagai berikut. 

1. Kegunaan Akademik 

a. Mendeskripsikan pengaruh Net Profit Margin    dan Debt to Equity Ratio 

terhadap Return Saham pada PT Semen Indonesia, Tbk. 

b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh Net Profit 

Margin dan  Debt to Equity Ratio terhadap Return Saham pada PT Semen 

Indonesia, Tbk. 

c. Mengembangkan konsep dan teori Net Profit Margin    dan Debt to 

Equity Ratio terhadap Return Saham pada PT Semen Indonesia, Tbk. 

d. Bagi pihak perusahaan menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan 

berbagai kebijakan dalam pengendalian Net Profit Margin dan Debt to 

Equity Ratio terhadap Return Saham pada PT Semen Indonesia, Tbk. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada 

Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum. 

b. Bagi masyarakat umum menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui 

kondisi likuiditas dan mengambil keputusan untuk investasi. 

c. Bagi pemerintah dapat menjadi bahan pertimbangan merumuskan 

kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. 

 


