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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasar modal dibentuk untuk menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan

dalam sistem perekonomian suatu negara. Pasar modal adalah pelengkap di sektor

keuangan terhadap dua lembaga lainnya yaitu bank dan lembaga pembiayaan

yang memberikan jasanya untuk menghubungkan dana dari pihak yang memiliki

kelebihan dana (investor) kepada pihak di sektor produktif yang membutuhkan

dana. Investor akan mengharapkan keuntungan dari investasi yang telah dilakukan

dan mempunyai hak dalam kepemilikan perusahaan tanpa harus terlibat langsung

didalamnya, sebaliknya pihak perusahaan atau emiten memperoleh alternatif

sumber dana tanpa menunggu tersedianya dana dari hasil operasi perusahaan.

Saham merupakan komoditi investasi yang tergolong beresiko tinggi,

karena sangat peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik perubahan di

bidang politik, ekonomi, moneter, undang-undang, kebijakan fiskal pemerintah

maupun perubahan-perubahan yang terjadi dalam industri emiten. Investasi saham

selalu mengandung unsur resiko, karena perolehan yang diharapkan baru akan

diterima pada masa yang akan datang, dalam investasi saham juga dikenal istilah

high risk high return. Investor tentunya memiliki daya tarik terhadap investasi

yang memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dengan

mempertimbangkan resiko yang akan dihadapi dalam target investasinya.

Investasi adalah suatu komitmen untuk menempatkan sejumlah dana yang

dilakukan pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh sejumlah keuntungan
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atas dana tersebut di masa yang akan datang (Tandelilin, 2001:1). Investasi yang

aman memerlukan analisis yang cermat, teliti dan didukung dengan data yang

akurat dan terpercaya, sehingga dapat mengurangi resiko bagi investor yang

berinvestasi. Secara umum ada banyak teknik analisis dalam melakukan penilaian

investasi, tetapi yang sering digunakan adalah penilaian analisis yang bersifat

fundamental, analisis teknikal, analisis ekonomi dan analisis rasio keuangan

(Anoraga dan Pakarti, 2006:108). Bahkan ada juga masyarakat yang hanya

melihat trend yang secara sepintas dalam melakukan investasi.

Tingkat pengembalian (return) saham merupakan hasil yang diperoleh dari

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, sedangkan capital gain (loss) merupakan kenaikan (penurunan)

harga suatu surat berharga (bisa saham ataupun surat hutang jangka panjang),

yang bisa memberikan keuntungan (kerugian bagi investor). Dalam kata lain,

capital gain (loss) bisa juga diartikan sebagai perubahan harga sekuritas

(Tandelilin, 2001:48).

Harapan untuk memperoleh return juga terjadi dalam asset financial.

Suatu asset finansial menunjukkan kesediaan investor menyediakan sejumlah

dana pada saat ini untuk memperoleh sebuah aliran dana pada masa yang akan

datang sebagai kompensasi atas faktor waktu selama dana ditanamkan dan risiko

yang ditanggung. Dengan demikian para investor sedang mempertaruhkan suatu

nilai sekarang untuk sebuah nilai yang diharapkan pada masa mendatang. Para

investor dalam asset financial juga mengharapkan return yang maksimal. Harapan
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untuk memperoleh return yang maksimal tersebut diusahakan agar dapat terwujud

dengan mengadakan analisis dan upaya tindakan-tindakan yang berkaitan dengan

investasi dalam sahamnya. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor yang

mempengaruhi return saham sehingga harapan untuk memperoleh return yang

maksimal bisa dicapai.

Menurut Widodo Pandowo (2002), informasi yang dibutuhkan adalah

informasi yang relevan dan andal meliputi informasi yang bersifat keuangan dan

non keuangan.  Informasi keuangan berupa informasi akuntansi yang disajikan

dalam bentuk laporan keuangan berupa laporan neraca, laporan laba/rugi, laporan

arus kas untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan nilai perusahaan pada akhir

periode dengan indicator berbagai rasio keuangan.

Salah satu rasio keuangan yang banyak digunakan dalam pengambilan

keputusan investasi adalah rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan.

Siddharta dan Yulianto (1998) menghitung nilai buku dari hasil bagi ekuitas

pemegang saham dengan jumlah saham yang beredar.  Rasio ini sangat berguna

untuk menentukan saham-saham apa saja yang mengalami overvalued,

undervalued dan wajar serta menghubungkan antara rasio harga saham terhadap

nilai buku perusahaan dengan nilai intrinsic saham yang diperkirakan untuk

prediksi imbal hasil  saham (Widodo Pandowo,2000).

Dalam penelitian Fama dan French (1992) menemukan suatu kesimpulan

yang sama yakni bahwa rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan

mempunyai hubungan yang negatif dengan imbal hasil saham.  Hal ini berarti

semakin tinggi rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan, semakin rendah

imbal hasil saham (stock return).
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Studi ini merupakan penelitian yang mengambil data pada populasi 40

perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada

tanggal 31 Desember 2010.  Pemilihan sampel ditujukan pada perusahaan

property dan real estate, dikarenakan bidang properti dan real estate merupakan

bidang yang memiliki peluang besar dalam hal pengembalian investasi.  Hal ini

ditunjukkan dengan data dan fakta dimana harga properti dan real estate dari

tahun ke tahun mengalami kenaikan yang pasti.  Mendasar pada hal tersebut,

penelitian ini berupaya mempelajari beberapa faktor yang dapat kita jadikan lat

prediksi tentang tingkat pengembalian investasi berupa return saham. Perusahaan

yang akan diteliti adalah perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2006-2010.  Faktor yang diteliti adalah

rasio nilai pasar, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas yang didapat dari

laporan perusahaan yang ada di BEI. Judul yang diambil dalam penelitian ini

adalah “Memprediksi Tingkat Pengembalian Investasi melalui Rasio Pasar,

Profitabilitas, dan Solvabilitas pada Perusahaan Properti dan Real Estate

yang Terdaftar di BEI” dengan studi kasus pada perusahaan properti dan real

estate yang terdaftar di BEI mulai tahun 2006-2010.

1.2. Motivasi Penelitian

Motivasi peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah menguji lebih

lanjut apakah rasio keuangan perusahaan yang meliputi rasio pasar, rasio

solvabilitas, dan rasio profitabilitas secara bersama-sama atau parsial memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengembalian investasi (return saham)

selama lima tahun.  Untuk menguji kuatnya signifikansi yang terjadi terhadap



5

return saham, peneliti hanya fokus pada saham sektoral yaitu saham properti dan

real estate.  Pemilihan pada saham sektor ini dikarenakan bahwa sektor properti

dan real estate mengalami kemajuan yang signifikan pada negara ini.  Negara

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang sedang berkembang,

sehingga memerlukan banyak pengembangan di bidang properti dan real estate

seperti pengembangan di bidang tempat tinggal, fasilitas umum (jalan raya,

jembatan, bendungan), dan konstruksi.

1.3. Rumusan masalah

Masalah-masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Bagaimana prediksi tingkat pengembalian investasi melalui rasio nilai

pasar pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI?

2. Bagaimana prediksi tingkat pengembalian investasi melalui rasio

solvabilitas pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI?

3. Bagaimana prediksi tingkat pengembalian investasi melalui rasio

profitabilitas pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di

BEI?

4. Bagaimana prediksi tingkat pengembalian investasi melalui rasio nilai

pasar, solvabilitas dan profitabilitas secara simultan pada perusahaan

properti dan real estate yang terdaftar di BEI?
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1.4. Batasan Masalah

Mengacu kepada identifikasi permasalahan yang telah dikemukakan,

dalam hal ini penulis memberikan batasan-batasan, yaitu :

1. Penulis memilih perusahaan yang bergerak di bidang properti dan real

estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006 sampai

tahun 2010.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian investasi dibatasi

pada rasio nilai pasar yang diwakili oleh Price Earning Ratio (PER) dan

Price to Book Value (PBV), rasio solvabilitas yang diwakili Debt to

Equity Ratio (DER), rasio profitabilitas yang diwakili oleh Return On

Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE).

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui prediksi tingkat pengembalian investasi melalui rasio

pasar pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI

b. Untuk mengetahui prediksi tingkat pengembalian investasi melalui rasio

solvabilitas pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di

BEI.

c. Untuk mengetahui prediksi tingkat pengembalian investasi melalui rasio

profitabilitas pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di

BEI.
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d. Untuk mengetahui prediksi tingkat pengembalian investasi melalui rasio

nilai pasar, solvabilitas dan profitabilitas secara simultan pada

perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI.

1.6. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian antara lain adalah :

a. Bagi Praktisi/Investor, dapat dijadikan sebagai salahsatu informasi

dalam acuan pengambilan keputusan investasi terkait dengan tingkat

pengembalian investasi pada saham perusahaan properti  dan real estate di Bursa

Efek Indonesia dengan tujuan meraih return tinggi.

b. Bagi pihak manajemen, diharapkan nantinya mampu menyajikan kinerja

terbaik untuk memperbaiki kinerja perusahaannya, sehingga ketertarikan investor

jangka panjang dapat meningkat pada saham perusahaan.

b. Bagi kalangan akademis, diharapkan dapat memberikan pengembangan

teori ilmu akuntansi dan keuangan.

c. Bagi para peneliti di bidang akuntansi dan keuangan, penelitian ini

diharapkan mampu menjadi dasar atau acuan untuk penelitian selanjutnya yang

lebih baik dan semakin reliable.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan selanjutnya dalam penelitian ini, maka

penulis menguraikan sistematika pelaporan hasil penelitian sebagai berikut :
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BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan secara singkat mengenai latar

belakang masalah, identifikasi permasalahan, batasan masalah, operasionalisasi

variable, tujuan dan manfaat penelitian, hipotesis dan sistematika pelaporan hasil

penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan memaparkan tinjauan oleh peneliti-peneliti

terdahulu sebagai acuan penulisan penelitian ini.  Dan penulis juga menambahkan

kajian-kajian teori dan literatur –literatur terkait sebagai dasar dalam penulisan ini.

Tinjauan toritis yang digunakan untuk mendukung pembahasan masalah meliputi

pasar modal itu sendiri, Bursa Efek, investasi, risk and return, informasi

mengenai laporan keuangan, tinjauan mengenai rasio pasar, rasio solvabilitas dan

rasio profitabilitas pada saham.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang pemilihan lokasi

penelitian dan alasannya, jenis penelitian, populasi dan sampel yang diambil,

metode pengumpulan data dan metode analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis akan menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan

pada 33 perusahaan properti dan real estate yang listed di Bursa Efek Indonesia

tentang bagaimana memprediksi tingkat pengembalian investasi melalui rasio

nilai pasar, solvabilitas, dan profitabilitas pada Perusahaan Properti dan Real

Estate yang terdaftar di BEI.
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BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang

telah dilakukan oleh penulis.


