
 
 

 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

 

Dunia investasi di pasar modal mulai banyak diminati oleh masyarakat di 

Indonesia, meskipun pasang surut namun investasi di pasar modal Indonesia 

cukup menjanjikan. Salah satu instrumen keuangan yang diburu investor di pasar 

modal adalah saham. Walaupun saham memiliki risiko yang cukup besar, namun 

hal itu berbanding lurus dengan return yang nantinya didapatkan. Ada dua 

keuntungan yang bisa didapatkan dari investasi saham yaitu capital gain atau 

selisih harga jual dan beli serta dividen perusahaan yang dinantikan untuk dibagi. 

Berbagai cara dan analisis saham akhirnya digunakan investor untuk mendekati 

keuntungan ini.  

 

Analisis teknikal adalah salah satu teknik analisis saham yang digunakan untuk 

memprediksi dan mempelajari data harga saham masa lalu serta mengamati pola-

pola seperti tren dan siklus-siklus umum (Mishkin, 2008). Analisis teknikal 

menggunakan informasi masa lalu sebagai sarana untuk memprediksi masa depan 

dimana kebiasaan atau pola-pola ini diramalkan akan terulang dan terjadi kembali. 

Namun bagi investor jangka panjang analisis teknikal menjadi kurang begitu 

diminati karena investor jangka panjang mengharapkan keuntungan lebih, tidak 
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hanya selisih jual beli saja namun dividen akhir tahun yang dibagikan sehingga 

mereka juga akan mengamati kondisi internal perusahaan khususnya keuangan 

perusahaannya. 

 

Analisis fundamental hadir untuk melengkapi keraguan investor terhadap analisis 

teknikal dalam mengejar keuntungan dividen perusahaan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat dari Martalena dan Malinda (2011) bahwa analisis fundamental adalah 

analisis yang mempraktikkan harga saham di masa yang akan datang dengan 

mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham di 

masa yang akan datang dan menerapkan hubungan variabel-variabel lain. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa analisis fundamental tidak hanya berdasarkan atau 

berkaitan dengan pandangan terhadap sejarah dan pengalaman seperti halnya 

dalam analisis teknikal, namun teknik tersebut lebih matematis dan 

memperhatikan lebih banyak faktor yang ada terutama laporan keuangan. 

 

Perhitungan analisis fundamental yang cukup mudah dan sering digunakan oleh 

investor adalah dengan membagi antara harga dari setiap lembar saham dengan 

laba yang dihasilkan perlembar sahamnya. Perhitungan ini digunakan oleh 

investor untuk mempertimbangkan pembelian saham mereka, karena dapat 

menentukan murah atau mahalnya suatu saham (Subekti, 2007). Perhitungan rasio 

tersebut sering dikenal dengan istilah price earning ratio (PER).  

 

PER merupakan rasio antara harga pasar perlembar saham terhadap laba 

perlembar saham. Martalena dan Malinda (2011) berpendapat bahwa PER adalah 

salah satu faktor yang dipandang relevan untuk menganalisis suatu saham layak 

dibeli atau tidak. Semakin tinggi PER, semakin besar pertumbuhan laba yang 
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diharapkan oleh investor. Saham dengan PER lebih tinggi, biasanya PER lebih 

dari 20, dianggap lebih berisiko daripada saham dengan PER lebih rendah dengan 

potensi laba lebih tinggi (Shook dan Sembel, 2002).  

 

Arifin (2002) mengungkapkan dimana semakin rendah hasil PER sebuah saham 

maka semakin baik atau murah harganya untuk diinvestasikan, sehingga saham itu 

akan semakin layak untuk dibeli. Namun, ada kalanya investor membeli saham 

yang memiliki PER tinggi apabila investor tersebut percaya pada potensi 

perkembangan beberapa tahun kemudian, karena bagi para investor semakin 

tinggi PER maka pertumbuhan laba yang diharapkan juga akan mengalami 

kenaikan (Fahmi, 2012).  

 

Berdasarkan hal tersebut maka penulis berpendapat bahwa layak atau tidaknya 

pembelian saham dengan menggunakan perhituangan PER ditentukan kembali 

oleh kebijakan investor tersebut. Saham yang memiliki nilai PER rendah menjadi 

layak untuk dibeli ketika memiliki harga saham yang relatif murah dan mendekati 

keuntungannya. Namun nilai PER yang cukup tinggi juga menandakan saham 

perusahaan itu layak diapresiasi oleh investor karena akan menjanjikan 

keuntungan yang lebih baik di kemudian harinya. 

 

Menjadi hal yang buruk apabila nilai PER perusahaan terus mengalami 

penurunan. Hal ini menandakan saham perusahaan itu sudah mulai ditinggalkan 

investor yang bisa terjadi karena permasalahan di internal perusahaan ataupun 

faktor lainnya. Oleh karena itu diperlukan analisis fundamental selain PER untuk 

mengetahui permasalahan yang melatarbelakangi dan mempengaruhi baik atau 

tidaknya nilai PER suatu saham. 
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PER yang memiliki arti penting dalam keputusan pembelian ini pada akhirnya 

disinyalir memiliki faktor-faktor fundamental perusahaan yang mempengaruhi 

perubahan nilainya. Faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi perubahan 

PER ini juga perlu dianalisis agar semakin jelas informasi terhadap nilai saham 

tersebut. Fundamental perusahaan yang sehat akan mempengaruhi investor untuk 

memiliki saham perusahaan tersebut, sehingga pada akhirnya harga sahamnya 

akan meningkat. Perubahan harga saham serta laba perusahaan inilah yang akan 

menentukan naik atau turunnya nilai PER dalam suatu perusahaan.  

 

Faktor fundamental yang diperkirakan kuat mempengaruhi nilai PER salah 

satunya adalah dividend payout ratio (DPR). DPR adalah perbandingan yang 

dihitung dengan membagi jumlah pendapatan yang tersedia untuk saham biasa 

dengan dividen tahunan dari saham biasa sebuah perusahaan (Shook dan Sembel, 

2002). DPR menunjukan berapa persen dividen yang didapat investor dari total 

dividen yang dihasilkan sebenarnya oleh perusahaan. Apabila besar dividen 

perusahaannya berubah nilai PER akan ikut berubah.  

 

Perusahaan juga memiliki perhitungan dividen lainnya yaitu dividend yield (DY). 

DY adalah salah satu rasio pasar dimana pengukurannya didapat dari 

perbandingan dividen yang dibagikan dengan harga beli saham (Sjahrial, 2009). 

Dari DY investor dapat melihat persentase keuntungan yang akan didapatkan 

dengan harga yang dikeluarkan saat membeli, sehingga apabila nilai DY berubah 

tentu nilai PER juga berubah. 

 

Faktor fundamental lain yang juga diperkirakan mempengaruhi PER adalah return 

on equity (ROE) dan net profit margin (NPM). ROE adalah imbal hasil atas 
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sekuritas, dimana laba bersih dibagi dengan ekuitas pemegang saham (Shook dan 

Sembel, 2002). Dari ROE investor memperoleh informasi mengenai sejauh mana 

perusahaan mampu memperoleh laba bagi para pemegang saham. Sementara 

NPM adalah rasio antara laba bersih dengan penjualan, sehingga investor akan 

melihat persentase laba yang dihasilkan perusahaan dari penjualan yang 

dijalankan. Oleh karena NPM dan ROE merupakan rasio yang mengukur laba 

perusahaan, dan laba perusahaan akan mempengaruhi dividen yang dibagikan 

bagi para pemegang saham maka berubahnya nilai NPM dan ROE juga ikut 

mempengaruhi nilai PER. 

 

Tabel 1.1 

Rata-Rata PER, DPR, DY, ROE dan NPM 

Pada Indeks Saham LQ45 dan Jakarta Islamic Index 

Tahun 2009–2011 

 
Rata-rata Tahun 

2009 2010 2011 

LQ45 JII LQ45 JII LQ45 JII 

PER (x) 19,39 19,57 19,63 19,49 14,34 13,69 

DPR (%) 20,66 25,28 16,16 23,72 8,64 25,37 

DY (%) 1,28 4,40 1,33 3,47 1,01 5,83 

ROE (%) 18,37 28,03 17,34 30.28 17,02 34,16 

NPM (x) 0,16 0,18 0,19 0,21 0,18 0,22 

Sumber : Indonesia Capital Market Directory (ICMD), diolah Februari 2014 

 

 

Tabel 1.1 adalah data perbandingan rata-rata PER dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya seperti DPR, DY, ROE serta NPM dalam indeks saham LQ45 

dan Jakarta Islamic Index pada tahun 2009 – 2011. Pada tabel ini dapat dilihat 

rata-rata PER pada indeks saham LQ45 antara tahun 2009 sampai dengan 2011 

mengalami peningkatan dan penurunan, sementara Jakarta Islamic Index (JII) 

dalam kurun waktu yang sama hanya mengalami penurunan. Begitu pula dengan 

DPR, DY, ROE dan NPM terjadi perbedaan peningkatan dan penurunan nilai di 
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antara kedua indeks tersebut. Perbedaan ini akan menjadi pertanyaan yang 

mendasari penelitian ini. Ketidakkonsistenan lain juga ditemukan oleh penelitian 

terdahulu yang telah banyak dilakukan untuk mencari faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi price earning ratio (PER).  

 

Penelitian Hayati (2010) menyatakan ROE berpengaruh positif terhadap PER. 

Berbeda dengan Arisona (2013) yang menyimpulkan bahwa ROE berpengaruh 

negatif dan DPR berpengaruh positif terhadap PER. Aji dan Pangestuti (2012) 

juga menyimpulkan ROE berpengaruh negatif terhadap PER. Yumettasari, et all 

(2008) menemukan bahwa DPR positif terhadap PER sedangkan ROE negatif 

terhadap PER. Penilitian Ratnaningrum dan Susilowati (2010) menyatakan ROE 

berpengaruh negatif terhadap PER. Wibowo (2013) mengungkapkan bahwa NPM 

signifikan positif terhadap PER dan ROE signifikan negatif terhadap PER. Tse 

(2002) sendiri menyatakan low divident yield appears to be associated with a 

relatively high price-to-earning-ratio. 

 

Dari beberapa fakta dan hasil penelitian tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Perbandingan Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Price Earning Ratio antara Indeks Saham LQ45 dan Jakarta 

Islamic Index” (Studi pada Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2011) 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan 

penelitian antara lain: 

1. Apakah ada perbedaan signifikan dividend payout ratio antara indeks 

saham LQ45 dan Jakarta Islamic Index? 

2. Apakah ada perbedaan signifikan dividend yield antara indeks saham 

LQ45 dan Jakarta Islamic Index? 

3. Apakah ada perbedaan signifikan return on equity antara indeks saham 

LQ45 dan Jakarta Islamic Index? 

4. Apakah ada perbedaan signifikan net profit margin antara indeks saham 

LQ45 dan Jakarta Islamic Index? 

5. Apakah ada perbedaan signifikan price earning ratio (dividend payout 

ratio, dividend yield, return on equity dan net profit margin) antara indeks 

saham LQ45 dan Jakarta Islamic Index? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan Penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui adakah perbedaan signifikan dividend payout ratio 

antara indeks saham LQ45 dan Jakarta Islamic Index. 

2. Untuk mengetahui adakah perbedaan signifikan dividend yield antara 

indeks saham LQ45 dan Jakarta Islamic Index. 

3. Untuk mengetahui adakah perbedaan signifikan return on equity antara 

indeks saham LQ45 dan Jakarta Islamic Index. 
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4. Untuk mengetahui adakah perbedaan signifikan net profit margin antara 

indeks saham LQ45 dan Jakarta Islamic Index. 

5. Untuk mengetahui adakah perbedaan signifikan price earning ratio 

(dividend payout ratio, dividend yield, return on equity dan net profit 

margin) antara indeks saham LQ45 dan Jakarta Islamic Index. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi investor, penelitian ini bermanfaat untuk referensi dalam menentukan 

strategi investasinya. 

2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan 

pertimbangan dalam strategi penciptaan nilai bagi pemegang saham. 

3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

baru dalam bentuk perbandingan faktor-faktor yang mempengaruhi PER 

dan dapat dijadikan pedoman untuk penelitian selanjutnya. 

4. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang 

penilaian saham dan perbedaan faktor yang mempengaruhi PER antara 

indeks saham LQ45 dan Jakarta Islamic Index. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


