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1.1 Latar Belakang 

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dapat 

meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat menarik investor untuk 

berinvestasi pada perusahaan. Investasi berarti suatu penanaman modal dari 

investor secara langsung maupun tidak langsung, jangka pendek maupun 

jangka panjang, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang 

diharapkan atau bentuk manfaat lainnya sebagai hasil dari investor itu 

sendiri. Sarana untuk melakukan investasi yaitu pasar modal, yang 

mempunyai peranan untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi secara 

optimal dengan mempertemukan berbagai kepentingan investor selaku 

pihak yang memiliki kelebihan sumber dana.  

Salah satu instrumen investasi yang ada di pasar modal adalah 

saham. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikkan 

suatu perusahaan (Tandelilin, 2010:32).  Saham merupakan pilihan 

investasi yang dapat menarik investor baik asing maupun lokal. Hal ini 

dikarenakan harga saham berubah sesuai dengan aktivitas pasar yang 

dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Jika terdapat permintaan yang 

tinggi terhadap suatu saham, maka harga saham tersebut akan bergerak naik, 

sehingga akan mengakibatkan naiknya tingkat pengembalian (return) yang 

dihasilkan. Return saham dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu dividen 

dan capital gain/loss. Dividen merupakan bagian laba perusahaan yang 

diterima investor baik berupa uang tunai, saham, ataupun property 

sedangkan capital gain/loss merupakan selisi antara harga pembelian 

dengan harga jual menurut Ross (2002) dalam Phardono dan Christiawan 

(2004). Ketika investor mendapat keuntungan dari selisih harga jual 

dikurangi harga beli suatu saham maka itu disebut capita gain, sedangkan 

capital loss terjadi jika investor mendapat kerugian dari selisih harga beli 

dikurangi harga jual suatu saham, dengan kata lain investor menjual saham 



lebih rendah daripada harga belinya. Selain keuntungan yang berupa 

dividen dan capital gain investor juga dimungkinkan untuk mendapatkan 

saham bonus atau saham yang dibagikan kepada investor yang diambil dari 

agio saham.  

Selain dapat memberikan return yang tinggi saham juga merupakan 

salah satu sekuritas yang mempunyai tingkat risiko yang tinngi. Risiko yang 

tinggi dapat dilihat dari ketidakpastian return yang akan diterima investor 

dimasa yang akan datang. Investor yang rasional akan berusaha 

mendapatkan expected return maksimum dengan risiko yang minim. Risiko 

pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu risiko sistematis dan risiko 

tidak sistematis. Risiko sistematis dikenal juga dengan risiko pasar (market 

risk) atau risiko yang tidak dapat dibagi (nondiversiable risk) merupakan 

risiko yang berasal dari kondisi ekonomi dan kondisi pasar secara umum 

yang tidak dapat didiversifikasikan yang dinyatakan dalam beta (β). 

Sedangkan risiko tidak sistematis merupakan bagian dari risiko yang dapat 

dihilangkan melalui diversifikasi. Risiko ini biasanya disebut juga risiko 

unik (unique risk), risiko residual (residual risk) atau risiko khusus 

perusahaan. Nilai beta dari suatu perusahaan dipergunakan sebagai 

indikator untuk mengetahui risiko yang berkaitan dengan hubungan antara 

tingkat keuntungan suatu saham dalam pasar. Risiko ini berasal dari faktor 

fundamental perusahaan dan faktor karakteristik pasar terhadap saham 

perusahaan tersebut, dan selanjutnya menjadi variable penentu tingkat 

pengembalian investasi.  

Untuk menghindari risiko yang akan terjadi biasanya investor 

membutuhkan analisis kinerja perusahaan untuk menilai prospek 

perusahaan dimasa yang akan datang. Apabila kinerja perusahaan baik 

maka sahamnya akan diminati investor dan harganya akan meningkat 

sehingga return yang diterima investor juga meningkat. Namun jika kinerja 

perusahaan buruk maka investor tidak akan mau berinvestasi di perusahaan 

tersebut karena dianggap memiliki risiko yang tinggi dan tidak akan 

memberikan return yang optimal. Dalam menilai kinerja perusahaan 



investor akan melihat dan menganalisis laporan keuangan perusahaan 

tersebut. Analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan 

rasio keuangan sehingga investor dapat mengetahui kekuatan dan 

kelemahan perusahaan di bidang keuangan. Investor tentunya akan 

memperhitungakan dan menilai kinerja keuangan yang terdiri dari rasio-

rasio keuangan dalam menjatuhkan pilihannya terhadap suatu saham. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai pengaruh kierja keuangan dan risiko 

keuangan terhadap return saham perusahaan sektor consumer goods 

di Bursa Efek Indonesia pada era pendemi covid 19 periode maret 

2020-juli 2021. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah kinerja keuangan (Current Ratio, Debt to Equity Ratio, 

Earning Per Share, Return on Asset, Return on Equity, dan Net 

Profit Margin) berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan 

sector consumer goods di Bursa Efek Indonesia pada era pendemi 

covid 19 periode maret 2020-juli 2021? 

2. Apakah risiko keuangan (Beta) berpengaruh terhadap return saham 

pada perusahaan sector consumer goods di Bursa Efek Indonesia 

pada era pendemi covid 19 periode maret 2020-juli 2021? 

3. Apakah kinerja keuangan (Current Ratio, Debt to Equity Ratio, 

Earning Per Share, Return on Asset, Return on Equity, dan Net 

Profit Margin) dan risiko keuangan (Beta)  berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap return saham pada perusahaan sector 

consumer goods di Bursa Efek Indonesia pada era pendemi covid 19 

periode maret 2020-juli 2021? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan (Current Ratio, Debt 

to Equity Ratio, Earning Per Share, Return on Asset, Return on 

Equity, dan Net Profit Margin) terhadap return saham pada 



perusahaan sector consumer goods di Bursa Efek Indenesia pada era 

pendemi covid 19 periode maret 2020-juli 2021. 

2. Untuk mengetahui pengaruh risiko keuangan (Beta) terhadap return 

saham pada perusahaan sector consumer goods di Bursa Efek 

Indonesia pada era pendemi covid 19 periode maret 2020-juli 2021. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan (Current Ratio, Debt 

to Equity Ratio, Earning Per Share, Return on Asset, Return on 

Equity, dan Net Profit Margin) dan risiko keuangan (Beta) terhadap 

return saham pada perusahaan sector consumer goods di Bursa Efek 

Indonesia pada era pendemi covid 19 periode maret 2020-juli 2021. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Sebagai pembuktian empiris terhadap kinerja 

keuangan dan risiko keuangan pada perusahaan sector 

consumer goods di Bursa Efek Indonesia pada era pendemi 

covid 19 periode maret 2020-juli 2021. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberi 

masukan mengenai kondisi keuangan perusahaan dan 

sebagai bahan evaluasi bagi manajemen. 

2. Bagi investor, sebagai pertimbangan yang perlu 

diperhitungkan dalam melakukan investasi terhadap 

perusahaan-perusahaan, agar dapat meminimalisir risiko 

yang ada. 
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