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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu Negara 

karena pasar modal memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan 

fungsi keuangan. Pasar modal dapat dikatakan memiliki fungsi ekonomi 

karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua 

kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak 

yang memerlukan dana (issuer).Adanya pasar modal maka pihak yang 

memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan 

harapan memperoleh imbalan (return) berupa dividen (Samsul, 2006:43).  

Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang 

sangat pesat terutama setelah pemerintah melakukan regulasi di bidang 

keuangan dan perbankan termasuk pasar modal. Para pelaku di pasar modal 

telah menyadari bahwa perdagangan efek dapat memberikan return yang 

cukup baik bagi mereka, dan sekaligus memberikan konstribusi yang besar 

bagi perkembangan perekonomian Negara.  

Alasan utama investor berkeinginan menyalurkan dana melalui pasar 

modal adalah perasaan aman akan berinvestasi yang ditanamkannya dan 

pengharapan akan return  yang besar. Return yang akan diperoleh oleh 

investor terdiri dari capital gain (loss) dan deviden. Capital gain diterima 

investor apabila harga jual saham lebih besar dibandingkan dengan harga 

belinya, sebaliknya capital loss terjadi apabila harga jual lebih rendah dengan 
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harga belinya, dan mengakibatkan investor mengalami kerugian sebesar 

perbedaan  per lembar sahamnya (Samsul, 2006:291). 

Dalam mengambil keputusan investasi pada suatu perusahaan, 

investor pada umumnya melakukan analisis fundamental yang didapat dari 

analisis laporan keuangan perusahaan emiten. Tujuan tersebut dilaksanakan 

agar investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan (return). 

Analisis fundamental yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi return on 

equity (ROE), debt to equity ratio (DER), price to book value (PBV). 

(Mardiyanto, 2009:54) 

Return On Equity (ROE) merupakan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan menggunakan modal sendiri. Rasio ROE 

ini pula yang dijadikan dasar seseorang investor atau calon investor untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan dikarenakan dengan ROE 

perusahaan yang tinggi ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu 

mengoptimalkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. 

Nilai Debt to Equity Ratio (DER) ditentukan dengan membandingkan 

total utang yang dimiliki perusahaan dengan total ekuitas dalam menanggung 

risiko. Semakin tinggi nilai DER menunjukkan semakin besar total hutang 

terhadap total ekuitas (Ang,1997), juga akan menunjukkan semakin besar 

ketergantungan perusahaan semakin besar. Hal ini membawa dampak pada 

menurunnya harga saham di bursa, sehingga saham akan menurun. 

Price to Book Value (PBV) merupakan rasio antara harga saham 

terhadap nilai bukunya. Rasio ini menunjukkan seberapa jauh sebuah 
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perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan relatif terhadap jumlah 

modal yang diinvestasikan.   

Secara umum, bisnis properti nasional masih meningkat hingga tahun 

2014. Hal ini berdasarkan tinjauan dari nilai kapitalis bisnis property yang 

dilakukan Ikatan Analis Properti Indonesia (IKAPRI). Akan tetapi, siklus 

property untuk masing-masing sub-sektor property tetap berbeda. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Nilai Kapitalisasi Proyek Properti Nasional 

Tahun 2010-2011 dan Prediksi 2015 (Rp.Miliar) 

No Nama Proyek  Gross 

Building 

Area (GBA) 

M2 

Tahun 
Nilai 

Kapitalisasi 

(Rp) 
2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P 

1 
Proyek Pusat 

Pembelanjaan 

Jabotabek 

990,000 4,300 6,000 8,000 10,500 6,700 3,500 39,000,000 

2 
Proyek Pusat 

Pembelanjaan 

Daerah 

1,064,333 9,864 9,166 4,500 3,500 3,000 2,500 3,253,000 

3 
Proyek 

Apartemen 

Jabotabek 

3,437,647 9,130 9,144 7,826 5,781 5,200 4,200 4,126,176 

4 
Proyek 

Apartemen 

Daerah 

1,949,857 3,301 2,715 4,281 4,500 3,200 1,500 1,949,675 

5 
Proyek 

Perumahan 

Jabotabek 

3,167,857 9,200 10,000 8,150 6,500 6,000 4,500 4,435,000 

6 Proyek Hotel 

(Nasional) 

1,262,827 6,535 6,434 6,002 5,500 5,000 2,100 3,157,067 

7 
Proyek 

Perumahan 

(Nasional) 

110,367,593 32,640 49,985 56,871 63,751 67,177 60,679 33,110,278 

8 Proyek Ruko 

(Nasional) 

21,340,332 14,483 19,994 19,905 22,313 26,871 24,272 12,804,199 

  

Kapitalisasi 

Proyek 

Properti 

Nasional 

 
89,658 113,407 116,136 122,345 123,148 103,250 667,944 

Sumber : http://www.rumah.com 

http://www.rumah.com/
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Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan perkembangan sektor  real estate 

dan property dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami kenaikan 

yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor real estate dan property 

masih diminati oleh para investor untuk menanamkan modalnya. Para 

investor lebih memilih berinvestasi disektor properti karena tingkat 

keuntungan (return) yang ditawarkan cukup menjanjikan. Kenaikan ini 

ditunjang hampir semua proyek poperty, tetapi pada tahun 2015 terjadi 

penurunan didalam pembangunan sektor property  dan penurunan tersebut 

dipengaruhi oleh semua proyek yang ditangani, dan penurunan yang 

signifikan terjadi pada tahun 2015. Penurunan yang terjadi akan berdampak 

pada investor yang nantinya berpengaruh terhadap harga saham, yang 

menyebabkan tingkat pengembalian saham (return) menjadi menurun.  

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti ingin melakukan penelitian di 

sektor real estate dan property, dengan judul penelitian “Pengaruh rasio 

profitabilitas, rasio solvabilitas dan rasio pasar terhadap return saham”. 

1.2 Rumusan Peneltian  

Berdasarkan latar belakang yang telah digambarkan maka rumusan 

masalahnya adalah :  

a. Apakah rasio profitabilitas, rasio solvabilitas dan rasio nilai pasar 

berpengaruh terhadap return saham ? 

b. Variabel mana yang paling berpengaruh signifikan terhadap return 

saham? 
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1.3.Batasan Penelitian  

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor real estate 

dan property yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Tahun penelitian yang 

digunakan adalah dari tahun 2012 sampai 2014.  

1.4 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian  

a. Tujuan dari penelitian ini adalah : 

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana diuraikan diatas, 

maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah :  

1) Untuk menganalisis  pengaruh rasio profitabilitas, rasio sovabilitas 

dan rasio nilai pasar terhadap tingkat pengembalian saham perusahaan 

real estate dan property. 

2) Untuk mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh signifikan 

terhadap return saham. 

b. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut : 

1)  Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan manajemen dalam mengambil kebijakan khususnya 

yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan. 

2) Bagi investor  

Penelitian ini diharapkan  mampu memberikan masukan dan 

menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan 

oleh para investor sebelum melakukan investasi.  
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3) Bagi penelitian selanjutnya 

Penilitian ini sebagai sarana pembangunan dan pengaplikasian 

ilmu yang sudah didapatkan. Hasil dari penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan kontribusi pemikiran pada penelitian selanjutnya. 

 


