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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi nasional suatu negara dalam pelaksanaannya 

diperlukan pembiayaan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Penerimaan 

pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional diperoleh dari pajak dan 

penerimaan lainnya. Adapun masyarakat dapat memperoleh dana untuk 

berinvestasi melalui perbankan, lembaga pembiayaan, dan pasar modal. 

Pasar Modal Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dari 

periode ke periode, hal tersebut terbukti dengan meningkatnya jumlah saham yang 

ditransaksikan dan kian tingginya volume perdagangan saham. Sejalan dengan 

perkembangan yang pesat tersebut, kebutuhan akan informasi yang relevan dalam 

pengambilan keputusan investasi di pasar modal juga semakin meningkat. Pasar 

Modal merupakan indikator kemajuan perekonomian suatu negara serta 

menunjang ekonomi negara yang bersangkutan (Ang, 1997). 

Pasar rmodal sebagaimana pasar pada umumnya adalah suatu tempat untuk 

mempertemukan penjual dan pembeli. Perbedaan pasar modal dengan pasar 

lainnya adalah pada objek yang diperjualbelikan. Kalau pada pasar lainnya yang 

diperdagangkan adalah sesuatu yang sifatnya konkret seperti kebutuhan sehari-

hari tetapi yang diperjualbelikan di pasar modal adalah modal atau dana dalam 

bentuk efek (surat berharga) (Tavinayati, 2009). 

Robert Ang (1997) menyatakan bahwa alasan dibutuhkan pasar modal 

dalam suatu negara karena: (1) dibutuhkan basis pendanaan jangka panjang untuk 
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melaksanakan berbagai proyek pembangunan, (2) secara makro ekonomi, pasar 

modal merupakan sarana pemerataan pendapatan, (3) berfungsi sebagai motivator 

untuk meningkatkan kualitas output perusahaan, (4) sebagai alternatif investasi 

bagi pemodal. 

Salah satu komoditas keuangan yang diperdagangkan di pasar modal yang 

paling populer adalah saham. Investasi saham oleh investor diharapkan memberi 

keuntungan (Nor Hadi, 2015). Menurut Tambunan (2007) menjelaskan saham 

adalah bukti penyertaan modal pada sebuah perusahaan. Dengan membeli saham 

perusahaan, berarti telah menginvestasikan modal/dana yang nantinya akan 

digunakan oleh pihak manajemen untuk membiayai kegiatan operasional 

perusahaan. 

Menurut Tavinayati, dkk. (2009) ada dua sumber pendapatan saham, yaitu 

capital gain (loss) dan deviden. Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh 

pemegang saham apabila harga jual saham melebihi harga belinya. Sebaliknya 

Capital loss, yaitu kerugian akibat harga beli saham lebih tinggi dibanding harga 

saham ketika dijual. Adapun deviden merupakan bagian keuntungan perusahaan 

yang menjadi hak pemegang saham. 

Investor dalam melakukan investasi pada saham, harapan yang diinginkan 

adalah memperoleh return. Pilihan investor terhadap saham perusahaan sektor 

infrastruktur, utilitas, dan transportasi juga tidak lepas dari adanya return yang 

diharapkan. Penilaian investor terhadap suatu saham perusahaan diantaranya 

adalah dengan memperhatikan kinerja perusahaan yang menerbitkan saham. oleh 
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karena itu return saham sangat penting bagi perusahaan karena digunakan sebagai 

salah satu pengukur kinerja dari suatu perusahaan (Jogiyanto, 2000). 

Menurut Jogiyanto (2003), return saham dibedakan menjadi dua yaitu return 

realisasi (realized return) dan return ekspektasi (expected return). Return realisasi 

(realized return) merupakan return yang sudah terjadi yang dihitung berdasarkan 

data historis dan digunakan sebagai salah satu alat pengukur kinerja perusahaan. 

Sedangkan return ekspektasi (expected return) merupakan return yang diharapkan 

akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. 

Tujuan investasi adalah meningkatkan utilitas investor dalam bentuk 

kesejahteraan keuangan. Secara garis besar, obyek dari investasi dapat 

dikategorikan dalam bentuk aktiva riil (real asset) dan surat berharga (financial 

asset). Baik pada real asset maupun financial asset hampir semua keputusan 

investasi selalu mengandung risk atau ketidakpastian hasil, sehingga seorang 

investor hanya dapat mengharapkan berapa tingkat keuntungan atau pengembalian 

yang akan diperoleh (expected return) dari investasi tersebut (Suad Husnan, 

2001). 

Menurut Rosyadi (2002) informasi yang diperlukan oleh investor di pasar 

modal meliputi informasi yang bersifat fundamental dan teknikal. Informasi yang 

bersifat teknikal seperti: keadaan perekonomian, sosial dan politik suatu negara. 

Selain memperhatikan informasi yang bersifat teknikal, investor juga mulai 

memperhatikan informasi yang bersifat fundamental yang diperoleh dari intern 

perusahaan khususnya kondisi keuangan perusahaan dalam melakukan transaksi 

saham di Bursa Efek Indonesia. 
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Informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan akan memberikan 

banyak manfaat bagi para pengguna apabila laporan tersebut dianalisis lebih lanjut 

sebelum dimanfaatkan. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai salah satu alat 

pengambil keputusan yang andal dan bermanfaat, laporan keuangan harus 

memiliki informasi yang berguna bagi investor. Dari laporan keuangan 

perusahaan dapat diperoleh informasi tentang posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pengguna dalam pengambilan keputusan (IAI, 2009). 

Menurut Samsul (2006) terdapat banyak faktor yang mempengaruhi harga 

saham dan return saham, baik yang bersifat makro maupun mikro ekonomi. 

Faktor makro ada yang bersifat ekonomi maupun non ekonomi. Faktor makro 

ekonomi terinci dalam beberapa variabel ekonomi, misalnya inflasi, suku bunga, 

kurs, valuta asing, tingkat pertumbuhan ekonomi, harga bahan bakar minyak di 

pasar internasional, dan indeks saham regional. Faktor makro non ekonomi 

mencakup peristiwa politik domestik, peristiwa sosial, peristiwa hukum, dan 

peristiwa politik internasional. Sementara itu, faktor mikro ekonomi terinci dalam 

beberapa variabel, misalnya laba per saham, deviden per saham, nilai buku per 

saham, debt to equity ratio, dan rasio keuangan lainnya. 

Keseriusan pemerintah di sektor infrastruktur yang terlihat sangat jelas 

membuat investor tampak tergila-gila di sektor tersebut. Akuisisi yang secara 

efektif berjalan, telah cukup menggambarkan keseriusan pemerintah di bidang 

infrastruktur. Tak hanya itu, layanan one stop service (pelayanan terpadu satu 

pintu) untuk izin usaha serta pembangunan pembangkit listrik membuat sektor 

tersebut kian menarik di mata para investor. Dengan kepastian pemerintah di 

sektor infrastruktur, sejumlah saham juga akan diuntungkan. Berdasarkan data 
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Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga Senin 9 Maret 2015, sektor saham konstruksi 

dan properti naik 4,10 persen ke level 546,43. Sementara itu, sektor saham 

infrastruktur, utilitas dan transportasi turun 2,37 persen ke level 1.132,83 (Liputan 

6 Bisnis, 2015). 

Pertumbuhan dari sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi dari tahun ke 

tahun mengalami ketidakstabilan. Hal ini lah yang membuat peneliti tertarik untuk 

menjadikan perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi sebagai 

objek yang akan diteliti. Saat ini terdapat 622 perusahaan yang mencatatkan 

sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dikelompokan ke dalam sembilan 

sektor. Salah satu sektornya adalah infrastrurktur, utilitas, dan transportasi, yang 

kemudian kembali dibagi ke dalam 5 (lima) subsektor, yaitu: (1) sub sektor 

energi, (2) sub sektor jalan tol, bandara, dan sejenisnya, (3) telekomunikasi, (4) 

transportasi, dan (5) konstruksi non bangunan. 

Tabel 1.1 

Data Nilai Current Ratio, Total Asset Turn Over, Debt to Equity Ratio, Return 

On Equity, Net Profit Margin, dan Return Saham Perusahaan Infrastruktur, 

Utilitas, dan Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2014-2017 

TAHUN KODE RAJA CMNP JSMR META BTEL EXCL FREN ISAT 

2014 

CR 92,04 396,00 82,44 327,32 2,51 86,43 31,02 40,62 

TATO 150,14 24,54 28,79 12,72 19,15 37,04 16,65 45,21 

DER 107,35 42,26 189,08 72,58 -295,64 352,95 342,79 272,55 

ROE 13,88 11,03 11,22 6,45 74,02 -5,72 -34,50 -13,13 

NPM 4,46 31,60 13,48 29,38 -243,49 -3,41 -46,79 -7,79 

Return 97 -12 49 9 0 -6 68 -2 
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2015 

CR 219,61 287,87 48,155 252,79 1,22 64,45 53,08 49,46 

TATO 127,88 24,62 26,81 12,77 26,44 39,01 14,61 48,32 

DER 80,26 48,30 196,91 85,84 -119,27 317,57 202,34 317,59 

ROE 10,99 10,86 10,66 8,10 69,05 -0,17 -22,85 -8,77 

NPM 4,76 29,75 13,39 34,13 -2.151 -0,10 -51,73 -4,34 

Return -42 -18 -26 -63 0 -25 -44 36 

2016 

CR 145,28 288,01 69,60 311,32 0,53 47,01 45,24 42,29 

TATO 128,70 29,10 31,14 18,94 10,95 39,00 15,94 57,40 

DER 58,73 69,49 227,43 111,92 -111,29 158,80 288,58 258,59 

ROE 8,44 10,85 11,03 6,27 10,01 1,77 -33,64 8,99 

NPM 4,13 22,01 10,82 15,63 -1.550 1,75 -54,28 4,37 

Return -74 -26 -17 77 0 -37 4 17 

2017 

CR 228,43 271,25 75,95 273,31 0,05 47,15 40,09 58,51 

TATO 98,93 27,07 44,31 14,88 1,09 40,66 19,35 590,71 

DER 25,17 92,12 331,35 109,85 -105,07 160,37 160,84 241,94 

ROE 11,47 12,40 11,40 3,67 10,57 1,73 -32,69 8,78 

NPM 9,26 23,84 5,96 11,75 -42.757 1,63 -64,74 4,35 

Return 51 -14 48 65 0 28 -6 -25 

Sumber: Analisis Data Sekunder (2018)  

Tabel 1.1 menunjukkan semua variabel pada perusahaan sektor 

infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2014 – 2017 mempunyai jumlah nilai yan berbeda-beda terutama 

pada jumlah return saham pada masing-masing perusahaan di setiap tahunnya. 

Dimana nilai return saham masing-masing perusahaan di setiap tahunnya 

mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif. Pada tahun 2014 return saham 

RAJA menunjukkan nilai 97 namun pada tahun 2015 mengalami penurunan 

menjadi -42, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2017 return sahamnya 

menjadi 51.  

Sedangkan untuk Current Ratio (CR) tertinggi pada perusahaan CMNP 

sebesar 396,00 pada tahun 2014 dan terendah dengan nilai 0,05 pada perusahaan 

BTEL tahun 2017. Dalam penelitian Ulupui (2007), Lulukiyyah (2011), Naryoto 
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(2013), dan Budialim (2013) membuktikan bahwa Current Ratio berpengaruh 

positif terhadap Return Saham. Namun hasil berbeda dari penelitian Yuliana 

(2013), Aditya (2013), dan Raningsih (2015) Current Ratio berpengaruh negatif 

terhadap Return saham. 

Rasio Total Asset Turn Over (TATO) perusahaan ISAT pada tahun 2017 

menjadi yang tertinggi sebesar 590,71 dan BTEL menjadi perusahaan dengan nilai 

Total Aset Turn Over terendah yaitu 1,09 pada tahun 2017. Dalam penelitian 

Widodo (2007), Lulukiyyah (2011), Naryoto (2013), dan Andansari (2016) 

membuktikan bahwa Total Asset Turn Over berpengaruh terhadap Return Saham. 

Namun hasil berbeda dari penelitian Ulupui (2007), Yuliana (2013), dan Aditya 

(2013) Total Asset Turn Over tidak berpengaruh terhadap Return Saham. 

Rasio keuangan Debt to Equity Ratio (DER) perusahaan EXCL pada tahun 

2014 menjadi yang tertinggi yaitu sebesar 352,95, dan BTEL pada tahun 2014 

memiliki jumlah Debt to Equity Ratio terendah yaitu -295,64. Dalam penelitian 

Ulupui (2007), Asbi (2008), Lulukiyyah (2011), Yuliana (2013), Naryoto (2013), 

Budialim (2013), dan Raningsih (2015) membuktikan bahwa Debt to Equity Ratio 

berpengaruh terhadap Return Saham. Namun hasil berbeda dari penelitian Aditya 

(2013), dan Parwati (2016) Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh terhadap 

Return Saham. 

Sedangkan untuk rasio keuangan Return On Equity (ROE) tertinggi pada 

perusahaan BTEL sebesar 74,02 tahun 2014 dan terendah FREN -33,64 pada 

tahun 2016. Dalam penelitian Widodo (2007), Naryoto (2013), Aditya (2013), 

Budialim (2013), dan Andansari (2016) membuktikan bahwa Return On Equity 

berpengaruh terhadap Return Saham. Namun hasil berbeda dari penelitian Aryanti 

(2016) Return On Equity tidak berpengaruh terhadap Return Saham. 
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Rasio Net Profit Margin (NPM) perusahaan CMNP pada tahun 2015 

menjadi yang tertinggi yaitu 29,75 dan terendah perusahaan BTEL yaitu -295,64. 

Dalam penelitian Asbi (2008) membuktikan bahwa Net Profit Margin 

berpengaruh positif terhadap Return Saham. Namun berbeda dari penelitian 

Aryanti (2016) membuktikan Net Profit Margin berpengaruh negatif terhadap 

Return saham. 

Analisis rasio merupakan alat yang membantu kita untuk menganalisis 

laporan keuangan perusahaan sehingga kita dapat mengetahui kekuatan dan 

kelemahan suatu perusahaan. Menurut Dharmastuti (2004) analisis rasio juga 

menyediakan indikator yang dapat mengukur tingkat profitabilitas, likuiditas, 

pendapatan atau pemanfaatan aset dan kewajiban suatu perusahaan. 

Pemodal akan memperoleh return yang lebih tinggi jika kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya semakin tinggi (Ulupui, 

2007). Agar perusahaan selalu likuid, maka posisi dana lancar (current asset) 

yang tersedia harus lebih besar dari pada utang lancar (current liabilities). 

Perusahaan yang tidak likuid berarti perusahaan tersebut tidak sehat. Jika 

perusahaan dalam operasionalnya memperoleh laba yang optimal maka akan 

semakin lancar pembiayaan dan pendanaan perusahaan tersebut, begitu juga 

sebaliknya (Sudiartha, 2016). 

Total Assets Turn Over (TATO) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur seberapa efisiennya seluruh aktiva perusahaan digunakan untuk 

menunjang kegiatan penjualan (Ang, 1997). Perputaran total aktiva menunjukkan 

bagaimana efektifitas perusahaan menggunakan keseluruhan aktiva untuk 

menciptakan penjualan dalam kaitannya untuk mendapatkan laba. Perusahaan 
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dengan tingkat penjualan yang besar diharapkan mendapatkan laba yang besar 

pula. Nilai TATO yang semakin besar menunjukkan nilai penjualannya juga 

semakin besar dan harapan memperoleh laba juga semakin besar pula (Widodo, 

2007). 

Menurut Patriawan (2011), Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio 

yang mengukur sejauh mana besarnya utang dapat ditutupi oleh modal sendiri. 

Debt to Equity Ratio (DER) diperoleh dengan cara membagi total hutang (hutang 

jangka panjang dan hutang jangka pendek) dengan total ekuitas (modal sendiri). 

Debt to Equity Ratio (DER) mencerminkan sumber pendanaan perusahaan, 

baik dana dari pihak luar maupun dari pemegang saham. Semakin tinggi DER 

berarti semakin banyak sumber dana dari pihak luar. Return yang diperoleh 

investor dipengaruhi oleh financial risk. Tingkat financial risk menyatakan 

variabilitas laba yang akan diterima pemegang saham. Financial leverages 

merupakan faktor yang memengaruhi tingkat financial risk. Semakin banyak 

penggunaan financial leverages (penggunaan utang atau dana eksternal untuk 

meningkatkan kegiatan operasional perusahaan), semakin banyak penggunaan 

biaya tetap (jangka panjang) yang dibutuhkan perusahaan sehingga laba 

operasional semakin kecil karena digunakan menutup biaya jangka panjang dan 

beban bunganya. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi DER akan 

menyebabkan meningkatnya nilai utang yang akan menyebabkan penurunan laba 

bersih yang pada akhirnya akan mengurangi laba yang diterima pemegang saham 

(Kusumo, 2011).  

Return On Equity (ROE) merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan tingkat kembalian perusahaan atau efektivitas perusahaan dalam 
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menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas (shareholder’s equity) 

yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi nilai ROE menunjukkan semakin 

efisien perusahaan menggunakan modal sendiri untuk menghasilkan laba 

(Brigham, 2001). Apabila ROE rendah, maka mencerminkan perolehan laba 

bersih perusahaan yang rendah pula. Ini berakibat pada saham perusahaan yang 

kurang diminati oleh investor yang sebagai akibat pembagian deviden yang lebih 

rendah. Sehingga minat investor atas saham tersebut berkurang sehingga otomatis 

akan mempengaruhi return saham (Aisah, 2016). 

Net Profit Margin (NPM) diperoleh dengan cara membagi total hutang 

(hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek) dengan penjualan bersih (net 

sale). Net Profit Margin digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan pendapatan bersih terhadap jumlah penjualan yang dilakukan 

oleh perusahaan. Net Profit Margin (NPM) adalah rasio yang mengukur besarnya 

laba bersih perusahaan dibandingkan dengan penjualannya (Brigham dan 

Houston, 2006). Menurut Riyanto (2001) apabila kinerja keuangan perusahaan 

dalam menghasilkan laba bersih atas penjualan semakin meningkat maka hal ini 

akan berdampak pada meningkatnya pendapatan yang akan diterima oleh para 

pemegang saham. 

Net Profit Margin merupakan rasio antara laba bersih (net profit) yaitu 

sesudah dikurangi dengan seluruh expenses termasuk pajak dibandingkan dengan 

penjualan (Syamsuddin, 2007:62). Semakin tinggi Net Profit Margin akan 

menunjukkan adanya efisiensi yang semakin tinggi, sehingga variabel ini menjadi 

faktor penting yang harus dipertimbangkan (Husaini, 2012). 
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Berdasarkan teori dan pernyataan sebelumnya dalam penelitian ini akan 

dianalisis lebih lanjut mengenai hubungan rasio keuangan terhadap return saham 

yang dimiliki perusahaan. Banyaknya teori yang menyatakan bahwa kondisi rasio 

keuangan perusahaan yang juga akan berpengaruh positif terhadap return saham, 

dalam penelitian ini akan dikaji ulang sehingga apa yang menjadi hasil penelitian 

nantinya akan mempertegas dan memperkuat teori tersebut. Adanya pernyataan 

dari ketidaksesuaian teori tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Current Ratio (CR), Total Asset Turn 

Over (TATO), Debt to Equity Ratio (DER), Return On Equity (ROE), dan Net 

Profit Margin (NPM) Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Infrastruktur, 

Utilitas, dan Transportasi yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2017”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apakah Current Ratio (CR) berpengaruh tehadap return saham pada 

perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia? 

2. Apakah Total Assets Turn Over (TATO) berpengaruh tehadap return saham 

pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh tehadap return saham 

pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia? 
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4. Apakah Return On Equity (ROE) berpengaruh tehadap return saham pada 

perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia?  

5. Apakah Net Profit Margin (NPM) berpengaruh tehadap return saham pada 

perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah: 

1.  Untuk menganalisis pengaruh Current Ratio (CR) terhadap return saham 

pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

2.  Untuk menganalisis pengaruh Total Assets Turn Over (TATO) terhadap 

return saham pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3.  Untuk menganalisis pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap return 

saham pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. 

4.  Untuk menganalisis pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap return 

saham pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. 

5.  Untuk menganalisis pengaruh Net Profit Margin (NPM) terhadap return 

saham pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia.  
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari diadakannya penelitian ini adalah : 

1. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai analisis 

Pengaruh CR, TATO, DER, ROE, dan NPM Terhadap Return Saham pada 

Perusahaan Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi di Bursa Efek Indonesia 

dan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Strata 1 guna memperoleh 

gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Wahid Hasyim Semarang. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini untuk membantu manajemen membuat evaluasi tentang 

hasil-hasil operasi perusahaan, dalam mengambil keputusan sehubungan 

dengan kinerja keuangan perusahaan. 

3. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat memberikan acuan pengambilan 

keputusan investasi terkait dengan pengaruh informasi keuangan terhadap 

return saham. 

4. Bagi pembaca, penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat bagi yang lain 

apabila melaksanakan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan masalah 

penelitian ini. 

5. Bagi akademis, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh informasi 

keuangan terhadap return saham. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

 Sitematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan 

penelahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terdiri 
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atas lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini menguraikan teori-teori dan pembahasan secara terperinci 

yang memuat tentang pengertian faktor-faktor kemungkinan yang berpengaruh 

terhadap return saham, ringkasan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran 

teoritis dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini berisikan tentang pengembangan metodologi yang terdiri 

dari variabel penelitian, populasi dan pengambilan sampel, sumber data, 

pengukuran variabel, dan analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab hasil dan pembahasan menguraikan gambaran dari responden dan 

variabel yang diteliti. Lengkap dengan hasil analisis data yang dilakukan oleh 

peneliti tentang keterkaitan antar variabel yang diteliti dalam penelitian ini. 

BAB V PENUTUP 

Bab penutup menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian, serta 

menyampaikan keterbatasan dari penelitian dan agenda yang dapat dilakukan 

dalam penelitian-penelitan mendatang yang terkait dengan tema penelitian ini. 


