
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan perekonomian suatu negara dapat diukur dengan berbagai cara 

salah satunya adalah dengan mengetahui tingkat perkembangan pasar modal dan 

industri – industri sekuritas pada negara tersebut. Pasar modal didefinisikan 

sebagai pasar untuk berbagai jenis instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang 

yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri, 

baik yang diterbitkan pemerintah ataupun swasta. Pasar modal juga menjadi 

indikator bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dikarenakan pasar 

modal memiliki peranan yang sangat penting sebagai bagian dari sistem 

perekonomian, khususnya pada sektor keuangan. 

Pasar modal Indonesia menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni fungsi ekonomi 

dan fungsi keuangan. Dalam menjalankan fungsi ekonominya, pasar modal 

sebagai penyedia fasilitas untuk memindahkan dana dari pihak yang memiliki 

kelabihan dana (investor) kepada pihak yang membutuhkan dana (emiten). 

Dengan menginvestasikan kelebihan dana yang dimiliki, investor berharap akan 

medapatkan imbal hasil atau return dari investasi yang dilakukannya tersebut. 

Bagi peminjam dana atau perusahaan emiten, ketersediaan dana tersebut 

memungkinkan mereka untuk melakukan kegiatan usaha tanpa harus menunggu 
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dana hasil operasi perusahaannya. Proses semacam ini diharapkan dapat 

meningkatkan produktivitas perusahaan yang pada akhirnya mampu 

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara.  

Fungsi keuangan dijalankan pasar modal dalam memberikan kemungkinan dan 

kesempatan untuk memperoleh imbal hasil bagi pemilik dana sesuai dengan 

karakteristik investasi yang dipilih. Dengan adanya pasar modal, investor tidak 

harus terlibat seraca langsung dalam bentuk kepemilikan aktiva riil yang 

digunakan dalam kegiatan investasi tersebut. Disini investor akan diwakili oleh 

broker atau pialang saham dalam melakukan aktivitas investasi di pasar modal. 

Dalam pembahasan ini jenis investasi yang dipilih adalah investasi dalam bentuk 

saham.  

Tujuan investor dalam berinvestasi adalah memaksimalkan return. Return 

merupakan hasil yang diperoleh dari suatu investasi dan merupakan salah satu 

faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas 

keberanian investor menanggung resiko atas investasi yang dilakukannya. 

Investor atau orang-orang yang ingin berinvestasi di bursa saham harus 

memperhitungkan secara hati-hati keuntungan maksimal yang mungkin akan 

diterima. Para investor harus mengestimasi semua faktor penting seperti return 

saham, resiko dan ketidakpastian saham, jumlah waktu dan faktor lain yang 

berhubungan dengan aktivitas investasi di pasar modal yang mempengaruhi 

pengembalian investasi di masa mendatang.  

Di samping memperhitungkan return, investor juga perlu mempertimbangkan 

tingkat resiko suatu investasi sebagai dasar pembuatan keputusan investasi. 
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Berbagai faktor penting ini membutuhkan banyak informasi yang digunakan 

untuk estimasi, ketentuan, dan menawarkan harga yang cocok dalam perdagangan 

saham. Untuk melakukan penilaian terhadap harga saham di bursa saham, 

penggunaan model sangat penting untuk menilai harga saham dan membantu para 

investor untuk merencanakan dan memutuskan investasi dengan benar dan efektif. 

Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fama and 

French pada tahun 1992  yang mengemukakan sebuah model yang disebut Three 

Factors Model. Dalam model ini dikemukakan bahwa ada tiga faktor utama yang 

signifikan dalam mempengaruhi return saham. Tiga faktor itu adalah  firm size 

yang mencerminkan ukuran besar kecilnya kapitalisasi pasar perusahaan, book to 

market ratio yang mencerminkan tinggi rendahnya rasio harga pasar saham 

perusahaan dengan nilai bukunya, dan beta saham perusahaan yang menunjukkan 

nilai positif atau negatif dan besarnya perubahan return saham jika dibandingkan 

dengan perubahan return pasar saham. 

Three factors model yang dikemukakan oleh Fama and French (1992) 

mengungkapkan suatu hasil yang sudah teruji bahwa tiga faktor dasar yang 

mempengaruhi return saham adalah beta, firm size, dan book to market ratio. 

Menurut model ini ketiga faktor tersebut adalah faktor-faktor yang paling 

signifikan mempengaruhi keputusan investor terhadap investasi mereka. 

Penelitian terdahulu telah mencoba untuk mengungkapkan bahwa firm size dan 

book to market mempunyai pengaruh yang signifikan dalam memperhitungkan 

return saham. Penelitian tersebut diantaranya dilakukan oleh Yuningsih dan 

Yudaruddin (2007) yang menunjukkan bahwa beta (X1), firm size (X2), book to 

market ratio (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham 
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dengan kontribusi variabel beta, firm size, book to market ratio mencapai 55,5 

persen dalam menjelaskan tingkat return saham. Fitriati (2010) yang 

mengemukakan bahwa firm size berhubungan negatif dengan return saham, 

sedangkan variabel book to market ratio berhubungan positif dengan return 

saham.  

Saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah saham industri barang 

konsumsi di BEI periode 2009-2012. Industri barang konsumsi adalah perusahaan 

yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Industri barang konsumsi 

memiliki peranan penting dalam mencukupi permintaan pasar seiring dengan 

pertumbuhan penduduk Indonesia yang berkembang pesat. Dengan semakin 

banyaknya penduduk maka potensi pasar akan lebih banyak juga. Hal ini menjadi 

penilaian perusahaan untuk memproduksi barang-barang konsumsi dalam skala 

yang besar dan mengembangkan perusahaannya menjadi perusahaan-perusahaan 

industri barang konsumsi yang lebih maju serta dapat mempertahankan 

eksistensinya sebagai perusahaan-perusahaan industri barang konsumsi di 

Indonesia. 

Tabel 1.1 Perkembangan Indeks Sektoral Tahun 2010 

NAMA SEKTOR PERTUMBUHAN (%) 

INDUSTRI BARANG KONSUMSI 41,93 

ANEKA INDUSTRI 32,22 

MANUFAKTUR 29,94 

PROPERTI DAN REAL ESTATE 18,23 

PERTAMBANGAN 17,46 
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Penjualan barang-barang konsumsi tumbuh pesat sebesar 11,8% pada tahun 2010 

seiring dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Tahun 2010, tercatat ada 3 

(tiga) indeks sektoral yang tumbuh paling tajam dan salah satunya adalah sektor 

industri barang konsumsi sebesar 41,93%. 

Dari penjelasan tersebut diatas penulis mengambil judul “Pengaruh Beta, Firm 

Size, dan Book to Market Ratio terhadap Return Saham pada Industri Barang 

Konsumsi di BEI (periode 2009-2012)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas, yaitu: 

1. Apakah beta saham berpengaruh terhadap return saham industri barang 

konsumsi di BEI ? 

2. Apakah firm size berpengaruh terhadap return saham industri barang 

konsumsi di BEI ? 

3. Apakah book to market ratio berpengaruh terhadap return saham industri 

barang konsumsi di BEI ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penulisan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh beta saham terhadap return saham industri 

barang konsumsi di BEI. 

http://www.idx.co.id/
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2. Untuk mengetahui pengaruh firm size terhadap return saham industri barang 

konsumsi di BEI. 

3. Untuk mengetahui pengaruh book to market ratio terhadap return saham 

industri barang konsumsi di BEI. 

 

1.4 Kerangka Pemikiran 

 

 

Gambar  1.5. Skema Kerangka Berpikir 

Dapat dilihat pada kerangka pemikiran di atas bahwa terdapat tiga variabel bebas 

yang terdiri dari beta (X1), firm size (X2), book to market ratio (X3), dan satu 

variabel terikat yaitu return saham (Y). Dalam penelitian ini akan dilihat apakah 
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ketiga variabel bebas di atas mempunyai pengaruh terhadap return saham sebagai 

variabel terikat. 

1.5  Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang 

kebenarannya masih harus diuji.  

Teori dan hasil penelitian terdahulu seperti dalam hasil penelitian (Yuningsih dan 

Yudaruddin, 2007) yang mengungkapkan bahwa beta, firm size, dan book to 

market ratio berpengaruh signifikan terhadap return saham dengan kontribusi 

variabel beta, firm size, book to market ratio mencapai 55,5 persen dalam 

menjelaskan tingkat return saham dan juga (Fama and French, 1992) yang 

menjelaskan tentang tiga faktor signifikan yang mempengaruhi return saham. 

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Diduga terdapat pengaruh positif antara beta dengan return saham. 

2. Diduga terdapat pengaruh negatif antara firm size dengan return saham. 

3. Diduga terdapat pengaruh negatif antara book to market dengan return 

saham. 

 


