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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pelaksanaan Zona Perdagangan bebas Asean yang di kenal dengan 

Asean Free Trade Area (AFTA) 2003 dan besarnya pasar yang demikian 

menjanjikan di kawasan-kawasan Asia terutama Asia Tenggara telah 

mendorong terjadinya penetrasi perusahaan Multinasional yang semakin 

meningkatkan intensitasnya belakangan ini, terutama sejak dan dalam masa-

masa pemulihan ekonomi. Dukungan dana yang kuat dan mulai jenuhnya 

pasar Eropa dan Amerika menjadikan mereka mengalihkan perhatian ke 

kawasan padat penduduknya di Asia dan negara-negara dengan perekonomian 

yang terus tumbuh. 

Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan Asia dengan jumlah 

penduduk terbesar, merupakan pangsa pasar yang berpotensial dan menjadi 

salah satu pilihan bagi perusahaan-perusahaan global di bidang barang dan 

jasa untuk mengembangkan usahanya. Hal ini menjadi suatu keadaan yang 

tidak dapat di hindari karena perekonomian suatu negera dalam era globalisasi 

tidak hanya menyangkut kegiatan usaha atau pasar di dalam negeri, melainkan 

sudah menyangkut pasar di luar negeri. Kehidupan perekonomian sudah 

menyangkut hubungan perekonomian dengan negera lain. 

Kondisi perekonomian Indonesia yang pada periode 1996 - 1997 tumbuh 

sekitar rata-rata 6% pertahunnya telah mendorong tumbuhnya dan 
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perkembangan berbagai industri. Kondisi ini selanjutnya memacu 

pertumbuhan sektor usaha jasa asuransi rata-rata mencapai 23,6 % setiap 

tahunnya. 

Kondisi perekonomian yang kemudian memburuk sejak tahun 1997 

yang berlanjut dengan krisis ekonomi, berdampak negatif pada berbagai sektor 

usaha yang selanjutnya berpengaruh pada pertumbuhan jasa keuangan. Namun 

bagi industri jasa asuransi dampak negatif tersebut tidak separah yang dialami 

industri keuangan misal Perbankan. Pertumbuhan industri jasa asuransi dari 

tahun ke tahun terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan yakni sekitar 

30%. 

Sebagai penanam modal yang menanamkan sahamnya pada saham biasa, 

investor harus mampu melakukan perhitungan dan analisis saham untuk 

mengetahui tingkat pengembalian (return) dan tingkat resiko karena saham 

biasa mempunyai tingkat resiko yang lebih tinggi daripada bentuk investasi 

lainnya. Dengan kemampuan melakukan perhitungan dan analisis saham 

tersebut, investor akan tahu kapan ia harus membeli saham dan kapan harus 

menjualnya kembali. Apabila saham mengalami undervalue, yaitu harga 

saham lebih rendah dari nilai wajarnya maka ada kemungkinan untuk membeli 

saham tersebut, tetapi apabila saham tersebut mengalami overvalue, yaitu 

harga saham berada di atas nilai wajarnya maka ada kemungkinan untuk 

menjual saham yang dimiliki. 
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Tabel 1.1 
Harga Saham Perusahaan Asuransi 

Periode 2005-2009 

Perusahaan 
Tahun 

2005 2006 2007 2008 2009 
 PT. ABDA 200 220 220 200 300 
 PT. AHAP 135 90 225 86 114 
 PT. ASBI 370 340 345 400 355 
 PT. ASDM 240 175 190 114 180 
 PT. ASRM 1000 1010 790 610 900 
 PT. LPGI 265 340 540 340 455 
 PT. MREI 165 150 225 174 285 
 PT. PNIN 265 280 330 149 255 
 PT. PNLF 135 165 195 83 140 

Sumber : Bursa Efek Indonesia tahun 2009 

Krisis Finansial global yang terjadi pada pertengahan September 2008 

dan dimulai karena Subprime Mortgage di Amerika Serikat tersebut 

berdampak pada kinerja industri asuransi di Indonesia selama tahun 2008 

sampai 2009. Akibat krisis ini dimana harga saham jatuh tajam, berdampak 

pada turunnya harga unit link, pernurunan harga unit hampir mencapai 60 %, 

akibatnya banyak investor yang hasil investasinya tidak seperti yang 

diharapkan. 

Penilaian saham dapat dilakukan dengan Price Earning Ratio (PER) dan 

Price to Book Value (PBV), karena kedua ukuran tersebut sangat berpengaruh 

terhadap nilai suatu saham. Bagi investor, PER digunakan untuk memprediksi 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa datang. Sedangkan 

PBV, apabila harga pasar berada di bawah nilai bukunya, investor memandang 

bahwa perusahaan tersebut tidak cukup potensial. 
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Hasil usaha yang optimal akan dapat dicapai dengan menggunakan 

keseluruhan modal perusahaan yang diinvestasikan dalam aktiva untuk 

menghasilkan keuntungan yang terlihat pada Leverage Ratio (LR) perusahaan, 

sedangkan penghasilan yang tersedia bagi para pemilik atau modal yang 

diinvestasikan dalam perusahaan diukur dengan Return On Equity (ROE). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil judul dalam 

penelitian ini yaitu “Analisis Harga Saham Pada Perusahaan Asuransi 

Yang Go Publik Di Bursa Efek Indonesia Periode 2005 - 2009” 

 
B. Rumusan Masalah 

Setelah melihat dan mengamati latar belakang yang telah dikemukakan, 

maka dari sini dapat diambil suatu permasalahan yaitu seberapa besar 

pengaruh Price Earning Ratio (PER), Leverage Ratio (LR), Return on Equity 

(ROE) dan Price to Book Value (PBV) terhadap harga saham pada perusahaan 

asuransi yang Go Publik di Bursa Efek Indonesia periode 2005 - 2009. 

 
C. Batasan Masalah 

Agar dalam pembahasan masalah tidak meluas dari tujuan penelitian 

yang dilakukan maka pembahasan perlu dibatasi, adapun batasan yang perlu 

diberikan dalam penelitian ini adalah variabel-variabel yang akan dianalisa 

adalah Price Earning Ratio (PER), Leverage Ratio (LR), Return on Equity 

(ROE) dan Price to Book Value (PBV). 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh Price Earning Ratio (PER), Leverage 

Ratio (LR), Return on Equity (ROE) dan Price to Book Value (PBV) 

terhadap harga saham pada perusahaan asuransi yang Go Publik di Bursa 

Efek Indonesia periode 2005 - 2009. 

 
2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Investor 

Memberikan informasi dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan 

untuk mengambil keputusan dalam melakukan investasi di masa yang 

akan datang. 

b. Bagi Bursa Efek 

Memberikan informasi perusahaan yang Go Publik di Bursa Efek 

Indonesia, yang akan mampu menilai dan memberikan keputusan 

terbaik bagi perusahaan tersebut. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil dari penilitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

pertimbangan dalam penyusunan penelitian selanjutnya dan dapat 

digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang berkaitan 

dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini, sehingga diharapkan 

dapat mengembangkan penelitian lebih baik lagi. 

 

 


