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Abstrak 

Analisis Pengaruh Faktor Profitabilitas dan Risiko Sistematis Terhadap  

Harga Saham Properti di Bursa Efek Indonesia 

 

 

Olan Reynaldo Agusto S 

 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor fundamental 

perusahaan yaitu profitabilitas dan risiko terhadap harga saham properti di Bursa Efek 

Indonesia. Tingkat profitabilitas diukur dengan return on equity (ROE) dan risko 

yang diukur adalah risiko sistematis dengn mengukur beta saham. Sampel penelitian 

ini sebanyak 14 perusahaan property yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Data 

kurun waktu yang digunakanadalah tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Alat 

analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. 

 

Setelah dilakukan perhitungan didapat hasil bahwa secara parsial profitabilitas saham 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham properti di Bursa Efek 

Indonesia. Sedangkan risiko saham tidak memiliki pengaruh yang signifikan. 

Berdasarkan hasil penelitian saran yang diajukan adalah pihak manajemen 

perusahaan property harus mampu melakukan pengawasan lebih baik dan mengambil 

tindakan akan faktor – faktor didalam perusahaannya agar harga saham property tetap 

berada pada batas yang diinginkan oleh perusahaan. Saran lainnya sebaiknya para 

investor menanamkan modal di bidang property dikarenakan saat ini harga saham 

property tidak terpengaruh oleh resiko. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk 

menggunakan sampel yang lebih banyak dengan karakteristik yang lebih beragam 

dari berbagai sektor dan memperpanjang periode penelitian. Selain itu, peneliti 

selanjutnya juga sebaiknya mengubah dan menambah variabelin dependen yang turut 

mempengaruhi harga saham properti. 

 

Kata kunci : return on equity, risiko sistematis, beta dan harga saham  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Analysis of the Effect of Profitability and Systematic Risk on 

Property Share Prices on Indonesian Stock Exchange 

 

 

Olan Reynaldo Agusto S 

 

 

The purpose of this study was to determine the effect of the company's fundamental 

factors, namely profitability and risk on property stock prices on the Indonesia Stock 

Exchange. The level of profitability is measured by return on equity (ROE) and the 

measured risk is systematic risk by measuring stock beta. The sample of this study is 

14 property companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Data for the period of 

time used was 2011 to 2016. The analytical tool used was multiple linear regression. 

 

After the calculation is obtained, the results show that partially the profitability of the 

shares has a significant influence on the stock price of the property on the Indonesia 

Stock Exchange. While the risk of shares does not have a significant influence. Based 

on the results of the research, the suggestion proposed is that the management of the 

property company must be able to conduct better supervision and take action on the 

factors within the company so that the price of property shares remains at the limits 

desired by the company. Another suggestion is that investors should invest in the 

property sector because currently the price of property shares is not affected by risk. 

Further research is recommended to use more samples with more diverse 

characteristics from various sectors and extend the study period. In addition, further 

researchers should also change and add dependent variables that also influence 

property stock prices. 

 

Keywords: return on equity, systematic risk, beta and stock price 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Investor untuk menganalisis dan menilai saham di pasar modal terdapat 2 (dua) 

pendekatan yang sering digunakan oleh, yaitu analisis fundamental dan analisis 

teknikal (Bodie et al, 2005). Analisis fundamental adalah studi tentang ekonomi, 

industri, dan kondisi perusahaan untuk memperhitungkan nilai perusahaan. 

Analisa fundamental menitik beratkan pada data-data kunci dalam laporan 

keuangan perusahaan untuk memperhitungkan apakah harga saham sudah 

diapresiasi secara akurat. Tujuan analisis fundamental adalah untuk menentukan 

apakah nilai saham berada pada posisi underpriced atau overpriced. Saham 

dikatakan underpriced bilamana harga saham di pasar saham lebih kecil dari 

harga wajar atau nilai yang seharusnya (nilai intrinsik), dan saham dikatakan 

overpriced apabila harga saham di pasar saham lebih besar dari nilai nominalnya.  

Pengaruh Price Earning Ratio (PER) dan Debt Equity Ratio (DER) terhadap 

Harga Saham Sektor Properti di Bursa Efek Indonesia merupakan topik yang telah 

banyak diteliti.  Salah satu penelitian tersebut adalah pada industri properti yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 yaitu sebanyak 37 perusahaan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara serempak, faktor fundamental yang 

terdiri dari PER saham dan DER memiliki pengaruh signifikan terhadap harga 

saham perusahaan properti di Bursa Efek Indonesia, selanjutnya secara parsial, 

hanya PER saham yang memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham 



2 
 

 
 

properti di Bursa Efek Indonesia (Widodo, 2013).Sary (2013), meneliti Pengaruh 

Price Earning Ratio (PER) dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Harga 

Saham Sektor Pertanian LQ45 pada Bursa Efek Indonesia,dengan hasil penelitian 

menunjukkan secara serempak faktor fundamental yang terdiri dari PER saham 

dan DER memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan 

pertanian di Bursa Efek Indonesia, selanjutnya secara parsial, hanya PER saham 

yang memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham pertanian di Bursa Efek 

Indonesia. 

Penelitian Nasution (2006) tentang pengaruh faktor fundamental dan teknikal 

terhadap harga saham properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 

metode analisaregresi linear berganda menunjukkan bahwa faktor fundamental 

dan teknikal secara serempak berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

properti di Bursa Efek Indonesia, sedangkan secara parsial, faktor fundamental 

leverage ratio, operating profit margin, price book value dan volume 

perdagangan serta indeks harga saham berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham properti di Bursa Efek Indonesia. Selain itu ada juga penelitian tentang 

analisis faktor fundamental dan risiko sistematis terhadap tingkat keuntungan 

saham perbankan di Bursa Efek Indonesia. Metode analisa dengan regresi linear 

berganda menunjukkan bahwa faktor fundamental dan risiko sistematik secara 

serempak berpengaruh terhadap tingkat keuntungan saham perbankan di Bursa 

Efek Indonesia. Sedangkan secara parsial, faktor fundamental RORA, NPM, dan 

LDR yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat keuntungan saham perbankan 

di Bursa Efek Indonesia(Limbong, 2006). 
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Salah satu faktor fundamental yang diteliti untuk memprediksi harga saham 

adalah  Rasio Keuangan.  Di dalam rasio keuangan terdapat Rasio Profitabilitas 

yaitu Return on Equity (ROE).  Pengaruh rasio profitabilitas terhadap saham 

menyatakan bahwa profitabilitas digunakan untuk mengukur tingkat kembalian 

perusahaan atau efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan (Brigham dan Houston, 

2006). Semakin tinggi profitabilitas menunjukkan semakin efisien perusahaan 

menggunakan modal sendiri untuk menghasilkan laba bagi perusahaan.   

Profitabilitas pada penelitian ini difokuskan pada Return on Equity (ROE).  Hal 

ini didasarkan alasan karena ROE dapat memberikan informasi seberapa besar 

modal atau equitas para pemegang saham digunakan untuk memperoleh laba 

bersih setelah pajak. Rasio ini juga dapat menunjukkan efisiensi penggunaan 

ekuitas para pemegang saham.  Semakin tinggi ROE berarti posisi pemilik 

perusahaan semakin kuat (Herlambang,2003). 

ROE menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri.  Semakin tinggi nilai 

ROE, berarti kinerja perusahaan dalam pencapaian laba semakin baik.  Hal 

tersebut akan direspon oleh investor dengan permintaan saham perusahaan yang 

mengalami peningkatan sehingga akan berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan yang meningkat pula.  Selain itu, tingginya nilai ROE akan 

menyebabkan pembagian dividen dapat dilakukan perusahaan.  Kondisi demikian 

akan membuat return saham juga meningkat.  Penjelasan tersebut didukung oleh 

Haghiri dan Haghiri (2012), serta Olowoniyi dan Ojenike (2012) yang 
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memperoleh hasil penelitian dimana ROE memiliki hubungan searah serta 

signifikan terhadap return saham (Journal of Accounting Volume 2 No.2 Maret 

2016). 

Risiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima 

dengan return yang diharapkan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, maka 

akan semakin besar pula risiko investasi tersebut. Ada beberapa sumber risiko 

yang bisa mempengaruhi besarnya risiko suatu investasi. Sumber-sumber tersebut 

antara lain adalah, risiko suku bunga, risiko pasar, risiko inflasi, risiko bisnis, 

risiko finansial, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang dan risiko negara 

(Tandelilin, 2010). 

Properti adalah sebuah instrument investasi yang unik, selain karena di dalam 

properti terdapat kebutuhan pokok yaitu tempat tinggal, selain itu properti juga 

dapat dijadikan sebuah sarana investasi. Hasil kajian Pusat Studi Properti 

Indonesia (PSPI) menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang bisa membuat 

sektor properti bertumbuh pada 2016.  Pertama, kebijakan relaksasi pemerintah 

untuk sektor kredit properti melalui loan to value (LTV) yang berlaku efektif Juli 

2015 akan sangat terasa pada kuartal I/2016.  Kedua, kredit properti tumbuh 15% 

lebih tinggi dibanding tahun lalu, termasuk kredit konstruksi, real estate, dan 

kredit pemilikan rumah atau apartemen.  Ketiga, rendahnya tingkat inflasi dan 

suku bunga (BI Rate) yang diperkirakan bakal turun. Percepatan realisasi 

pembangunan infrastruktur ikut membantu bangkitnya sektor properti. 

(http://www.beritasatu.com). 
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Banyak masyarakat tertarik menginvestasikan dananya di sektor properti 

dikarenakan harganya yang cenderung selalu naik. Kenaikan harga properti 

cenderung naik disebabkan karena harga tanah yang cenderung naik, supply tanah 

bersifat tetap sedangkan demand nya akan selalu bertambah besar seiring dengan 

pertambahan jumlah penduduk serta bertambahnya kebutuhan manusia akan 

tempat tinggal, perkantoran, pusat perbelanjaan, taman hiburan dan lain-lain. 

Sudah selayaknya apabila perusahaan pengembang dapat meraup keuntungan 

yang besar dari kenaikan harga properti tersebut, dan dengan keuntungan yang 

diperoleh maka perusahaan pengembang dapat memperbaiki kinerja keuangannya 

sehingga dapat mendongkrak harga saham.  

Menurut Liembono (2013), untuk properti, walau saat ini sedang booming, untuk 

menjual properti tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.  Selain harus 

pasang iklan, ada banyak hal yang harus diurus, termasuk ketika jual beli itu 

terjadi, harus mengurus ke notaris untuk perjanjian jual belinya dan itu bisa 

memakan waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu jika ada pengecekan dari 

dinas pertanahan.  Investasi di sektor properti pada umumnya bersifat jangka 

panjang.Dari sisi usaha swasta, tingkat konsumsi meningkat meskipun belum 

terlalu kuat. Dari sisi aliran dana investasi, belum menunjukkan tanda-tanda 

perbaikan yang signifikan. Dari sisi penawaran, sektor bangunan dan sektor 

pengangkutan dan komunikasi terus menunjukkan pertumbuhan yang tinggi dan 

diprediksikan akan diikuti dengan peningkatan laju pertumbuhan sektor industri 

pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran.  
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Memperhatikan hal tersebut salah satu instrumen investasi yang berkaitan dengan 

properti yang sangat mudah dijual atau dibeli adalah saham properti. Dalam 

bentuk saham, sangat mudah ditransaksikan, bersifat sangat liquid dan transparan, 

serta dapat dilakukan dari mana pun, tidak memerlukan lokasi yang spesifik 

dengan online trading.  Membeli saham sama halnya dengan membeli sebuah 

barang, hanya saja tidak ada bentuk nyatanya. Namun, sama halnya dengan 

membeli barang yang nyata, dalam membeli saham ada dua aspek yang biasanya 

dipertimbangkan yaitu kualitas nilai dan harga (Liembono, 2013).  

Kondisi ekonomi makro yang tidak stabil, setiap investor yang ingin melakukan 

investasi di pasar modal melakukan analisis terhadap saham yang ingin dibelinya 

karena mengharapkan keuntungan dari dana yang akan ditanamkannya, baik itu 

berupa dividend maupun capital gain. Kekuatan dan keakuratan analisis yang 

dilakukan investor mempengaruhi besar kecilnya keuntungan yang akan diterima. 

Kekuatan analisis ini akan memberikan informasi kepada investor, mengenai 

waktu yang paling tepat untuk membeli saham tertentu dan kapan harus menjual 

kembali saham tersebut ke pasar. Nomor satu yang perlu diingat dari analisis 

fundamental adalah tujuan utama menghasilkan keuntungan yang optimal bagi 

pemegang saham.  Optimal dalam arti keuntungan yang dihasilkan harus melebihi 

bunga bank. Faktor fundamental sektor properti sangat dipengaruhi oleh indikator 

ekonomi makro, akan tetapi indikator ekonomi tidak menunjukkan pengaruhnya 

terhadap perbaikan kinerja di sektor properti. Seharusnya dengan naiknya PDB, 

menurunnya tingkat inflasi serta BI rate dapat meningkatkan kinerja sektor 

properti secara keseluruhan. Nilai Kapitalisasi Proyek Properti Nasional Tahun 
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2010– 2015 dan Prediksi 2015 (dalam Rp. Milyar) dapat dilihat pada tabel 1.1 di 

bawah. 

Tabel 1.1 Nilai Kapitalisasi Proyek Properti Nasional Tahun 2010 – 2015 dan 

Prediksi 2015 (dalam Rp. Milyar) 

Nilai 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kapitalisasi (Rp)

1 Proyek Pusat Perbelanjaan Jabotabek 990.000                 4.300     6.000     8.000     10.500   6.700     3.500     39.000              

2 Proyek Pusat Perbelanjaan Daerah 1.094.333              9.864     9.166     4.500     3.500     3.000     2.500     32.530              

3 Proyek Apartemen Jabotabek 3.437.647              9.130     9.114     7.826     5.781     5.200     4.200     41.251              

4 Proyek Apartemen Daerah 1.949.675              3.301     2.715     4.281     4.500     3.200     1.500     19.497              

5 Proyek Perkantoran Jabotabek 3.167.857              9.200     10.000   8.150     6.500     6.000     4.500     44.350              

6 Proyek Hotel (Nasional) 1.262.827              6.535     6.434     6.002     5.500     5.000     2.100     31.571              

7 Proyek Perumahan (Nasional) 110.367.593           32.640   49.985   56.871   63.751   67.177   60.679   331.103            

8 Proyek Ruko/Rukan (Nasional) 21.340.332            15.347   19.934   19.905   22.313   26.871   24.272   128.642            

90.317   113.348 115.535 122.345 123.148 103.251 667.944            

Tahun

Kapitalisasi Proyek Properti Nasional (Rp.Miliar)

Gross Building Area 

(GBA) m
2

Nama ProyekNo.

 

Sumber :Prasurvey (2016). 

Bursa Efek Indonesia merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek 

Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi efektivitas operasional 

dan transaksi, Pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta 

sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan 

derivatif. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007.   

BEI menggunakan sistem perdagangan bernama Jakarta Automated Trading 

System (JATS) sejak 22 Mei 1995, menggantikan sistem manual yang digunakan 

sebelumnya. Sejak 2 Maret 2009 sistem JATS ini sendiri telah digantikan dengan 

sistem baru bernama JATS-NextG yang disediakan OMX. Bursa Efek Indonesia 

berpusat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kawasan Niaga Sudirman, Jalan 

Jenderal Sudirman 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Surabaya
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https://id.wikipedia.org/wiki/Obligasi
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Profitabilitas, khususnya terhadap rasio keuangan yaitu Profitabilitas yang 

difokuskan pada Return on Equity (ROE) telah banyak dilakukan. Rasio tersebut 

banyak dikaitkan dengan kemampuan melakukan prediksi serta untuk 

pengambilan keputusan. Penelitian tentang manfaat rasio keuangan yaitu 

Profitabilitas yang difokuskan pada Return on Equity (ROE)dan risikodigunakan 

untuk memprediksi return saham properti di pasar modal. Walaupun hasilnya 

menunjukkan perbedaan, namun rasio keuangan dan risiko tersebut tetap 

mempunyai manfaat dalam memprediksi return saham properti. Berdasarkan hal 

tersebut profitabilitas yaitu Return on Equity (ROE)dan risiko menjadi faktor yang 

dijadikan persoalan dalam pengaruhnya terhadap harga saham properti di Bursa 

Efek Indonesia. 

 

1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang penelitian, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah ”Apakah faktor fundamental perusahaan yaitu  

profitabilitas dan risiko berpengaruh terhadap harga saham properti di Bursa Efek 

Indonesia?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor 

fundamental perusahaan yaitu profitabilitas dan risiko terhadap harga saham 

properti di Bursa Efek Indonesia. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang dapat dirumuskan dari dilakukannya penelitian ini terdiri dari dua 

kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. 

1.   Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang manajemen 

keuangan pada khususnya. 

 

2. Kegunaan Praktis 

1. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, sebagai 

bahan pengembangan penelitian selanjutnya dan pengalaman dalam 

praktek bidang manajemen keuangan. Selain itu juga diharapkan dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa dalam pembuatan 

penelitian atau kegiatan lain. 

2. Bagi Perusahaan dan Pemerintah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi perusahaan dan pemerintah terutama dalam bidang manajemen 

keuangan dan saham properti. 

3. Bagi investor merupakan sumber informasi untuk menjadi pertimbangan 

dalam pemilihan saham yang akan diinvestasi. 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1  Teori Multifaktor 

Model multifaktor menunjukkan banyaknya faktor yang mempengaruhi harga 

saham atau return  saham, baik yang bersifat makro maupun mikro ekonomi.  

Faktor makro ada yang bersifat ekonomi maupun non ekonomi. Faktor 

makroekonomi terinci dalam beberapa variable ekonomi, misalnya inflasi, suku 

bunga, kurs valuta asing, tingkat pertumbuhan ekonomi, harga bahan bakar 

minyak di pasar internasional, dan indeks saham regional.  Faktor makro non 

ekonomi mencakup peristiwa politik domestik, peristiwa sosial, peristiwa hukum, 

dan peristiwa politik internasional.  Sementara itu faktor mikro ekonomi terinci 

dalam beberapa variable, misalnya laba per saham, dividen per saham, nilai buku 

per saham, debt equity ratio, dan rasio keuangan lainnya (Samsul, 2015). 

 

Pengaruh faktor makro tidak selalu sama terhadap harga saham. Misalnya, 

kenaikan nilai kurs US$ terhadap rupiah berdampak positif terhadap harga saham 

emiten yang berusaha di bidang ekspor, tetapi berdampak negative terhadap harga 

saham emiten yang memiliki utang valuta asing. Emiten yang bergerak dalam 

bidang impor atau yang bahan baku produksinya masih didatangkan dari luar 

negeri, akan terkena dampak negative dari kenaikan kurs US$. Para investor yang 

menggunakan analisis fundamental dalam proses pengambilan keputusan jual-beli 
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saham harus memperhatikan variable-variabel yang diduga mempunyai pengaruh 

kuat terhadap harga saham.Mengetahui jenis variabel yang secara signifikan 

berpengaruh terhadap harga saham merupakan hal penting dalam upaya 

memprediksi harga saham. Di sisi lain, memprediksi harga saham bertujuan untuk 

mengetahui kecenderungan harga saham di masa mendatang.  

 

Kecenderungan harga saham akan naik  mengindikasikan bahwa harga saham saat 

ini masih rendah, sehingga keputusan yang akan diambil pada saat itu adalah beli. 

Kecenderungan harga saham akan turun mengindikasikan bahwa harga harga 

saham saat ini terlalu tinggi, sehingga keputusan yang akan diambil pada saat itu 

adalah jual.Pendekatan lain untuk mengambil keputusan jual atau beli adalah 

berdasarkan return ekspektasi, apakah positif atau negatif. Apabila return 

ekspetasi positif berarti keputusan beli dan jika negatif berarti keputusan jual. 

Bahkan untuk yang lebih konservatif, keputusan jual-beli diambil dengan 

pedoman pada (Samsul, 2015) : 

(1) Keputusan beli didasarkan pada excessreturn positif, sedangkan keputusan jual 

pada excess return negative 

(2) Keputusan beli didasarkan pada alpha positif, sedangkan keputusan jual pada 

alpha negatif. 

 

Multifaktor saham individu digunakan untuk mengetahui pengaruh faktor makro 

dan faktor mikro ekonomi terhadap harga return saham individu.  Harga suatu 

jenis saham dapat dipengaruhi oleh satu variabel bebas atau lebih di mana setiap 
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variabel bebas memiliki pengaruh yang berbeda terhadap setiap jenis saham. Oleh 

karena itu, diperlukan identifikasi awal atas jenis variabel yang diduga kuat 

berpengaruh terhadap suatu jenis saham, yaitu yang secara teoritis mempunyai 

hubungan kausalitas antara harga saham dan variabel makro ekonomi dan variabel 

mikro ekonomi disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang berlaku di suatu 

tempat. 

 

Proses Analisis Multifaktordengan cara mengumpulkan data yang sesuai dengan 

tujuan prediksi yang akan dilaksanakan. Misalnya, dalam memprediksi harga 

saham bulanan dibutuhkan sejumlah data yang bersifat bulanan. Demikian juga, 

dalam memprediksi harga saham triwulanan atau tahuanan berarti data yang 

dikumpulkan juga bersifat triwulanan atau tahunan. Data yang dimaksud adalah 

berbagai variabel bebas, baik mikro maupun makroekonomi yang diduga 

berpengaruh terhadap harga saham, dan variabel tak bebas yang dikumpulkan 

berupa harga saham. Untuk analisis ini harga saham dapat dalam rupiah atau 

indeks harga saham individu. Akan tetapi, jika menggunakan harga saham dalam 

rupiah, perlu diadakan penyesuaian terhadap harga saham sebelum peristiwa 

corporate action. Penggunaan indeks harga saham individu tidak memerlukan 

koreksi sendiri karena pihak Bursa Efek sudah melakukan koreksi secara 

otomatis. 
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2.1.2Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

Model penetapan harga asset modal atau Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

adalah sebuah alat untuk memprediksi keseimbangan imbal hasil yang diharapkan 

dari suatu asset beresiko. Model CAPM merupakan pengembangan teori 

portofolio yang dikemukakan oleh Markowitz dengan memperkenalkan istilah 

baru yaitu risiko sistematik dan risiko spesifik/risiko tidak sistematik.CAPM 

menyatakan bahwa dalam keadaan ekuilibrium, portofolio pasar adalah tangensial 

dari rata-rata varians portofolio, sehingga strategi yang efisien adalah passive 

strategy. CAPM berimplikasi bahwa risk premium(premium risiko) dari 

sembarang asset individu atau portofolio adalah hasil kali dari risk premium pada 

portofolio pasar dan koefisien beta.  Asumsi-asumsi model CAPM : 

1) Investor akan mendiversifikasikan portofolio yang optimal sesuai dengan garis 

portofolio efisien. 

2) Semua investor mempunyai distribusi probabilitas tingkat return masa depan 

yang identik. 

3) Semua investor memiliki periode waktu yang sama. 

4)  Semua investor dapat meminjam atau meminjamkan uang pada tingkat return 

yang bebas risiko. 

5) Tidak ada biaya transaksi, pajak pendapatan, dan inflasi. 

6) Terdapat banyak sekali investor, sehingga tidak ada investor tunggal yang 

dapat mempengaruhi harga sekuritas.  Semua investor adalah price taker. 

7) Pasar dalam keadaan seimbang (equilibrium). 

 



14 
 

 
 

2.1.3 Faktor Fundamental  

Menurut Bodie (2005), secara umum terdapat 2 pendekatan yang sering 

digunakan oleh investor untuk menganalisis dan menilai saham di pasar modal, 

yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental adalah studi 

tentang ekonomi, industri, dan kondisi perusahaan untuk memperhitungkan nilai 

perusahaan. Analisa fundamental menitik beratkan pada data-data kunci dalam 

laporan keuangan perusahaan untuk memperhitungkan apakah harga saham sudah 

diapresiasi secara akurat. Tujuan analisis fundamental adalah untuk menentukan 

apakah nilai saham berada pada posisi underpriced atau overpriced. Saham 

dikatakan underpriced bilamana harga saham di pasar saham lebih kecil dari 

harga wajar atau nilai yang seharusnya (nilai intrinsik), dan saham dikatakan 

overpriced apabila harga saham di pasar saham lebih besar dari nilai intrinsiknya.  

 

Untuk memperkirakan harga saham dapat digunakan analisis fundamental yang 

menganalisa kondisi keuangan dan ekonomi perusahaan yang menerbitkan saham 

tersebut. Analisanya dapat meliputi trend penjualan dan keuntungan perusahaan, 

kualitas produk, posisi persaingan perusahaan di pasar, hubungan kerja pihak 

perusahaan dengan karyawan, sumber bahan mentah, peraturan-peraturan 

perusahaan dan beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai saham 

perusahaan tersebut. Analisis fundamental berlandaskan atas kepercayaan bahwa 

nilai suatu saham sangat dipengaruhi oleh kinerja perusahaan yang menerbitkan 

saham tersebut (Murtanto dan Harkivent, 2000). Kinerja keuangan perusahaan 

dituangkan dalam bentuk laporan keuangan dan diukur dengan alat ukur dalam 
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bentuk rasio.Secara umum untuk menganalisa perusahaan dengan menggunakan 

analisa fundamental terdiri dari 3 langkah yaitu:  

1. Menghitung kondisi ekonomi secara keseluruhan  

Kondisi ekonomi dipelajari untuk memperhitungkan jika kondisi ekonomi 

secara keseluruhan baik untuk pasar saham. Apakah tingkat inflasi tinggi atau 

rendah? Apakah suku bunga naik atau turun? Apakah konsumen yakin atau 

ragu-ragu dalam mengeluarkan uang? Apakah neraca perdagangan untung 

atau rugi? Apakah supply uang naik atau turun? Ini adalah sebagian 

pertanyaan seorang fundamental analis menanyakan untuk memperhitungkan 

apakah kondisi ekonomi secara keseluruhan baik untuk pasar saham.  

2. Menghitung kondisi industri secara keseluruhan  

Kondisi industri merupakan suatu kondisi di industri mana perusahaan berada, 

yang secara langsung dapat mempengaruhi masa depan perusahaan tersebut. 

Bahkan saham yang paling baik pun dapat menghasilkan pengembalian yang 

pas-pasan jika mereka berada dalam industri yang sedang payah (mengalami 

resesi). Biasanya saham yang lemah dalam industri yang kuat lebih disukai 

daripada saham yang kuat dalam industri yang lemah.  

3.   Menghitung kondisi perusahaan  

Setelah melihat dari sisi ekonomi dan industri kita perlu memperhitungkan 

kesehatan keuangan sebuah perusahaan. Jika sebuah perusahaan yang telah 

kita analisa secara ekonomi dan industri itu baik, tapi kita tidak 

memperhitungkan kondisi perusahaan tersebut maka akan sia-sia lah semua 

analisa fundamental yang kita lakukan. Karena pasar saham adalah pasar 
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ekspektasi dimana semua pemegang saham mengharapkan perusahaannya 

selalu menghasilkan laba, yang pada akhirnya laba ini akan di bagikan kepada 

pemegang saham yang kita kenal dengan istilah dividen. Walaupun tidak 

semua pemegang saham tidak mengharapkan pembagian dividen, karena pada 

dasarnya keuntungan yang diperoleh dari permainan saham ini bukan hanya 

dividend, tetapi ada juga yang di sebut dengan capital gain yaitu keuntungan 

yang diperoleh dari fluktuasi harga saham yang biasanya diharapkan oleh 

investor yang memiliki time horizon yang pendek.  

 

Menghitung kondisi perusahaan biasanya dilakukan dengan menggunakan rasio-

rasio keuangan. Rasio keuangan secara garis besar di bagi dalam 5 kelompok 

dasar, yaitu :liquidity, leverage, profitability, activity, dan market valuation 

(Weston dan Copeland, 1992). Sejumlah rasio yang tak terbatas banyaknya dapat 

dihitung, akan tetapi dalam prakteknya cukup digunakan beberapa jenis rasio saja, 

disesuaikan dengan kebutuhan analisis. Analisis fundamental berkaitan dengan 

penilaian kinerja perusahaan, tentang efektifitas dan efisiensi perusahaan dalam 

mencapai sasarannya (Stoner et al. 1995).  

 

Untuk menganalisis kinerja perusahaan dapat digunakan rasio keuangan yang 

terbagi dalam empat kelompok, yaitu rasio likuiditas, aktivitas, hutang, dan 

profitabilitas (Gitman, 2003). Dengan analisis tersebut, para analis mencoba 

memperkirakan harga saham di masa yang akan datang dengan memperkirakan 

faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham. Faktor fundamental 
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yang diteliti untuk memprediksi harga saham adalah nilai intrinsik, nilai pasar, 

Return on Total Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Price Book Value (PBV), 

Debt to Equity Ratio (DER), Dividend Earning, Price Earning Ratio (PER), 

Earning Per Share (EPS), Book Value (BV), Dividend Payout Ratio (DPR), 

Dividend Yield, dan likuiditas saham(Gitman, 2003).  

 

2.1.4 Rasio Keuangan  

Kinerja keuangan emiten berpengaruh terhadap kinerja pasar modal. Dalam hal ini 

kinerja keuangan emiten mempengaruhi permintaan dan penawaran investor 

terhadap saham suatu perusahaan. Para pemegang saham merupakan pemilik 

perusahaan sehingga sangat berkepentingan terhadap jalannya perusahaan, kinerja 

perusahaan dan pengembangan usaha perusahaan. Pemegang saham 

menginginkan dana yang diinvestasikan menghasilkan keuntungan. Akan tetapi 

pemegang saham tidak dapat langsung terlibat dalam pengelolaan perusahaan, 

sehingga tidak dapat memonitor secara langsung kegiatan perusahaan. Oleh 

karena itu pihak investor membutuhkan informasi keuangan suatu perusahaan 

sebagai pedoman pengambilan keputusan apakah mereka akan melakukan 

investasi pada perusahaan tersebut. Dalam menentukan apakah seorang investor 

akan melakukan transaksi di pasar modal, maka ia akan mendasarkan 

keputusannya pada berbagai informasi yang dimilikinya, termasuk diantaranya 

informasi akuntansi.  
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Informasi akuntansi merupakan sumber informasi intern bagi investor atau 

masyarakat yang didapat dari laporan keuangan suatu perusahaan. Para investor 

berkepentingan pada laporan keuangan suatu perusahaan dalam rangka penentuan 

kebijaksanaan penanaman modalnya, perusahaan mempunyai prospek yang cukup 

baik dan akan diperoleh keuntungan atau rate of return yang cukup baik. Jadi 

dalam mengambil keputusan investasi, para investor harus memutuskan untuk 

membeli atau menjual sekuritas berdasarkan analisis laporan keuangan.  

 

Laporan keuangan dalam bentuk dasar seperti neraca, laporan laba rugi dan 

laporan arus kas masih belum bisa memberi manfaat maksimal terhadap 

penggunanya sebelum pengguna tersebut mengolahnya lebih lanjut dalam bentuk 

analisa laporan keuangan seperti rasio-rasio keuangan. Rasio keuangan adalah 

angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos dengan pos laporan 

keuangan lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan berarti. Rasio 

keuangan ini hanya menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan 

antara pos tertentu dengan pos lainnya, dengan penyederhanaan ini maka dapat 

diperoleh informasi dan penilaian kinerja perusahaan. Manfaat sebenarnya dari 

setiap rasio keuangan ditentukan oleh tujuan spesifik analisis. Helfert (1991), 

menyatakan bahwa rasio-rasio keuangan bukan merupakan kriteria yang mutlak, 

karena pada kenyataannya analisis rasio keuangan hanya merupakan titik awal 

dalam analisis kinerja perusahaan.  
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Analisis rasio keuangan tidak memberikan banyak jawaban yang diperlukan, 

kecuali hanya memberikan rambu-rambu tentang apa yang seharusnya 

diharapkan. Rasio keuangan selain dapat menghasilkan informasi yang 

bermanfaat sehubungan dengan operasi dan kondisi keuangan perusahaan, juga 

mempunyai keterbatasan yang menuntut kehati-hatian dan pertimbangan.  

Sebagian keterbatasan rasio keuangan adalah sebagai berikut : 

a. Banyak perusahaan besar mengoperasikan beberapa divisi yang berbeda pada 

industri yang sangat berlainan dan dalam keadaan seperti itu sangat sulit untuk 

mendapatkan angka rata-rata industri yang bisa digunakan sebagai bahan 

pembanding yang tepat.  

b. Inflasi menyebabkan distorsi besar pada neraca. Nilai yang tercatat di neraca 

seringkali berbeda dari nilai yang sebenarnya. Lebih jauh lagi karena inflasi  

c. Adanya perusahaan yang menggunakan teknik window dressing dimana 

teknik ini digunakan oleh perusahaan untuk membuat laporan keuangan 

terlihat lebih baik dari keadaan yang sesungguhnya.  

 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat keragaman 

pemaknaan mengenai urgensi analisis rasio keuangan dalam praktek bisnis dan 

ekonomi mulai dari yang menginginkan rasio keuangan tersebut dijadikan sebagai 

indikator fundamental perusahaan, hingga yang beranggapan masih adanya 

keterbatasan dari rasio keuangan tersebut. Kenyataannya, dalam praktek bisnis 

yang ada sekarang masih mengaplikasikan analisis rasio ini sebagai salah satu 

model analisis keuangan, meskipun relevansinya tentu saja bersifat sangat 
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subjektif, tergantung kepada tujuan dan kepentingan masing-masing analis. Rasio 

keuangan yang dipakai dalam menilai kinerja suatu perusahaan menurut Weston 

dan Copeland (1992: 244) dapat dilihat pada Tabel 2.1.4 Rasio-Rasio Keuangan 

Perusahaan. 

Tabel 2.1 Rasio-Rasio Keuangan Perusahaan 

No. Rasio Keuangan  Jenis-jenis Rasio  

1 Likuidity Ratio 

Current Ratio (CR)  

Quick Ratio/Acid Test Ratio (QR)  

Cash Ratio (CR)  

2 Leverage Ratio  

Debt Ratio (DR)  

Debt to Equity Ratio (DER)  

Times Interest Earned (TIE)  

Fixed Charge Coverage (FCC)  

3 Activity Ratio  

Inventory Turnover (IT)  

Average Collection Period (ACP)  

Working Capital Turnover (WCT)  

Fixed Assets Turnover (FAT)  

Total Assets Turnover (TAT)  

4 Profitability Ratio  

Gross Profit Margin (GPM)  

Operating Profit Margin (OPM)  

Net Profit Margin (NPM)  

Basic Earning Power (BEP)  

Return on Assets (ROA)  

Return on Equity (ROE)  

5 Market Valuation Ratio  

Price to Earnings Ratio (PER)  

Earning Per Share (EPS)  

Market to Book Ratio (MBR)  

Book Value (BV)  

Sumber:  Weston dan Copeland (1992: 244) 

 

Rasio keuangan yang akan digunakan untuk memprediksi harga saham adalah 

rasio Profitabilitas yang terdiri dariReturn on Assets, Return on Equity, Debt to 

Equity Ratio, Price Earning Ratio, Earning Per Share dan Book Value. 
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2.1.5 Rasio Profitabilitas 

Pengertian Rasio Profitabilitas adalah merupakan rasio utama dalam seluruh 

laporan keuangan, karena tujuan utama perusahaan adalah hasil operasi/ 

keuntungan. Keuntungan adalah hasil akhir dari kebijakan dan keputusan yang 

diambil manajemen. Rasio keuntungan akan digunakan untuk mengukur 

keefektifan operasi perusahaan sehingga menghasilkan keuntungan pada 

perusahaan.Rasio profitabilitas sangat penting bagi semua pengguna laporan 

tahunan, khususnya investor ekuitas dan kreditor. Bagi investor ekuitas, laba 

merupakan satu-satunya faktor penentu perubahan nilai efek / sekuritas. 

 Pengukuran dan peramalan laba merupakan pekerjaan paling penting bagi 

investor ekuitas. Bagi kreditor, laba dan arus kas operasi umumnya merupakan 

sumber pembayaran bunga dan pokok. 

 

Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan 

perusahaan. Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan. Menurut Gitman (2003:591), profitabilitas 

merupakan faktor yang seharusnya mendapat perhatian penting karena untuk 

dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan harus berada dalam keadaan 

yang menguntungkan (profitable). Tanpa adanya keuntungan (profit),maka akan 

sangat sulit bagi peusahaan untuk menarik modal dari luar. Para kreditur, pemilik 

perusahaan, dan terutama sekali dari pihak manajemen perusahaan akan berusaha 

meningkatkan keuntungan karena disadari benar betapa pentingnya arti dari profit 

terhadap kelangsungan dan masa depan perusahaan. 

http://www.landasanteori.com/
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Van Horne dan Wachowicz (2005:222) mengemukakan rasio profitabilitas terdiri 

atas dua jenis, yaitu rasio yang menunjukkan profitabilitas  dalam  kaitannya 

dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya 

dengan investasi. Profitabilitas dalam hubunganya dengan penjualan terdiri atas 

margin laba kotor (gross profit margin) dan margin laba bersih (net profit margin). 

Profitabilitas dalam hubungannya dengan investasi terdiri atas tingkat 

pengembalian atas aktiva (return on total assets) dan tingkat pengembalian atas 

ekuitas (return on equity). 

 

1) Return on Assets (ROA) 

Aktiva suatu perusahaan didanai oleh pemegang saham dan kreditor, 

sehingga aktiva tersebut akan menjadi modal kerja bagi perusahaan dalam 

melakukan usahanya. Sedangkan hasil usaha perusahaan dinyatakan dalam 

bentuk laba bersih atau Net Income After Tax (NIAT).Return on Assets (ROA) 

merupakan rasio antara laba bersih setelah pajak (NIAT) terhadap total assets. 

ROA mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih 

setelah pajak dari total asset yang digunakan untuk operasional perusahaan 

(Gitman, 2003). Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan bahwa perusahaan 

semakin efektif dalam memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba bersih 

setelah pajak. Dengan demikian, semakin tinggi ROA menunjukkan semakin 

efektif kinerja perusahaan. Hal ini akan meningkatkan daya tarik investor 

terhadap perusahaan tersebut dan menjadikan perusahaan tersebut menjadi 
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perusahaan yang diminati oleh banyak investor karena tingkat 

pengembaliannya akan semakin besar (Ang, 1997). Minat yang besar dari 

investor berdampak terhadap kenaikan harga saham perusahaan di Pasar 

Modal. Dengan kata lain ROAakan berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan. Dari hasil penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa ROA 

berpengaruh positif terhadap harga saham. Hasil ini membuktikan bahwa 

dalam membuat keputusan investasi saham, investor masih 

mempertimbangkan ROA. Secara matematis ROA dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

Keterangan:  

Net income after tax (NIAT)  : Laba bersih setelah pajak 

Total asset    : Aset lancar + aset tidak lancar 

 

2) Return on Equity (ROE)  

Rasio ini sering disebut juga dengan return on net worth merupakan rasio 

profitabilitas yang menunjukkan rasio antara laba setelah pajak atau earning 

after tax (EAT) terhadap total modal sendiri (equity) yang berasal dari setoran 

modal pemilik, laba tak dibagi dan cadangan lain yang dikumpulkan oleh 

perusahaan. Rasio ini memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola 

modal sendiri (equity) secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari 

investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham. 

Semakin tinggi ROE menunjukkan semakin efisien perusahaan dalam 
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menggunakan modal sendiri untuk menghasilkan laba atau keuntungan 

bersih. ROE digunakan untuk mengukur tingkat kembalian perusahaan atau 

efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan ekuitas (shareholders’ equity) yang dimiliki oleh perusahaan. 

ROE diformulasikan sebagai berikut : 

 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

 

Earning After Tax (EAT) merupakan pendapatan bersih sesudah pajak, 

sedangkan total equity merupakan total ekuitas (modal pemilik) yang terdapat 

pada perusahaan tersebut pada periode akhir tahun. Keterkaitan antara return 

on equity (ROE) dengan harga saham dikemukakan oleh Higgins (1990: 59) 

menjelaskan bahwa adanya hubungan yang positif antara ROE dan harga 

saham perusahaan yang dapat meningkatkan nilai buku (book value) saham 

perusahaan. Jadi antara ROE dengan harga saham mempunyai hubungan 

positif, dimana ROE yang tinggi cenderung meningkatkan harga saham.  

 

2.1.6 Pengaruh Profitabilitas terhadap Harga Saham  

Tujuan pelaporan keuangan mempunyai cakupan yang luas agar memenuhi 

berbagai kebutuhan para pemakai dan melayani kepentingan umum dari berbagai 

pemakai yang potensial, bukan hanya untuk kebutuhan kelompok tertentu saja. 

Dari laporan keuangan yang diterbitkan, setelah dianalisis akan bisa diperoleh 

rasio keuangan yang berguna untuk mengungkapkan kekuatan dan kelemahan 

relatif suatu perusahaan, serta untuk menunjukkan apakah posisi keuangan 
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perusahaan membaik atau memburuk selama periode tertentu. Hal ini akan 

membantu bagi investor dan kreditor dalam menilai ketidakpastian penerimaan 

dividen dan bunga di masa yang akan datang (Jogiyanto, 2010).  

Dengan kata lain, tujuan ini mengasumsikan bahwa investor menginginkan 

informasi tentang hasil dan risiko dari investasi yang dilakukannya. Analisis 

fundamental berupa rasio keuangan berupaya mengidentifikasi kinerja perusahaan 

melalui analisa terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk dapat 

memprediksi harga saham di masa yang akan datang (Husnan, 2001). Dari rasio 

keuangan yang diperoleh, maka manajemen perusahaan yang bersangkutan 

maupun investor akan dapat menilai kinerja perusahaan dan melakukan penilaian 

terhadap harga saham perusahaan, sehingga dapat mengambil keputusan yang 

tepat dan sesuai dengan kebutuhan.Sebagai contoh adalah rasio return on assets 

(ROA), jika hasil analisis diperoleh ROA yang cukup tinggi, maka dapat 

diasumsikan bahwa perusahaan tersebut beroperasi secara efektif. Hal ini 

merupakan daya tarik bagi investor yang mengakibatkan nilai saham perusahaan 

yang bersangkutan naik, dan diminati oleh banyak investor, sehingga harga saham 

perusahaan akan naik.  

 

2.1.7 Harga Pasar Saham (Market Price)  

Market Price merupakan harga pada pasar riil, dan merupakan harga yang paling 

mudah ditentukan karena merupakan harga dari suatu saham pada pasar yang 

sedang berlangsung atau jika pasar sudah tutup, maka harga pasar adalah harga 

penutupannya atau closing price (Anoraga dan Pakarti, 2006). Harga ini terjadi 
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setelah saham tersebut dicatatkan di bursa, baik bursa utama maupun over the 

counter market (OTC). Transaksi di sini sudah tidak lagi melibatkan emiten dan 

penjamin emisi. Harga pasar ini merupakan harga jual dari investor yang satu 

dengan investor yang lain, dan disebut sebagai harga di pasar sekunder. Harga 

pasar inilah yang menyatakan naik-turunnya suatu saham dan setiap hari 

diumumkan di surat-surat kabar atau media-media lainnya. Informasi dari rasio 

keuangan yeng mengindikasikan profitabilitas dan tingkat risiko perusahaan akan 

direspon oleh investor, baik secara positif maupun negatif, sehingga 

mempengaruhi permintaan dan penawaran saham perusahaan. Hal ini tentunya 

akan mempengaruhi harga saham perusahaan di pasar bursa.  

 

Chen, Roll dan Ross (1986) menyatakan bahwa terdapat empat faktor yang 

mendasari perubahan harga saham, seperti kegiatan industri, tingkat inflasi, 

perbedaan antara tingkat bunga jangka pendek dan jangka panjang, dan perbedaan 

antara tingkat keuntungan obligasi yang beresiko tinggi dan rendah.Harga saham 

suatu perusahaan atau kelompok industri tertentu pada saat penutupan sangat 

dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Kepekaan suatu industri terhadap pasar 

berbeda-beda yang mengindifikasikan bahwa antara industri yang satu dengan 

yang lain memiliki risiko yang berbeda, demikian pula tingkat profitabilitas, 

peluang berkembang dan prospek masa depannya. Perbedaan harga saham antara 

perusahaan yang tumbuh dan tidak tumbuh sesuai dengan satu dasar pembentukan 

harga saham, yang diyakini bahwa harga saham terjadi karena adanya aliran laba 

atau kas masa mendatang yang dinilai sekarang (Foster, 1986).  
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Reaksi pasar terhadap laporan keuangan yang informasinya dipublikasikan, 

mempengaruhi harga saham dan volume transaksi saham perusahaan yang 

bersangkutan. Jika publikasi tersebut mengandung informasi positif, maka 

investor diharapkan akan bereaksi positif pada saat informasi tersebut diterima 

pasar. Sebaliknya apabila publikasi mengandung informasi negatif, maka investor 

juga akan bereaksi secara negatif. Dengan demikian reaksi pasar akan tercermin 

dengan adanya perubahan harga dan volume transaksi saham perusahaan yang 

bersangkutan dan diukur dengan menggunakan harga saham pada saat penutupan 

(closing price).  

 

2.1.8 Risiko Sistematik  

Risiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima 

dengan return yang diharapkan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, maka 

akan semakin besar pula risiko investasi tersebut. Ada beberapa sumber risiko 

yang bisa mempengaruhi besarnya risiko suatu investasi. Sumber-sumber tersebut 

antara lain adalah, risiko suku bunga, risiko pasar, risiko inflasi, risiko bisnis, 

risiko finansial, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang dan risiko negara 

(Tandelilin, 2010).Menurut Keown et al (2001), dalam manajemen investasi 

modern dikenal juga pembagian risiko total investasi ke dalam dua jenis risiko, 

yaitu : risiko nonsistematik dan risiko sistematik, seperti pada gambar 2.1 berikut 

ini.  
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Sumber : Keown et al (2011) 

Gambar 2.1 Tipe Resiko Finansial 

 

Risiko nonsistematik disebut juga sebagai risiko spesifik, yaitu risiko yang tidak 

terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Dalam manajemen portofolio 

disebutkan bahwa risiko nonsistematik dapat diminimalkan dengan melakukan 

diversifikasi investasi. Risiko sistematik merupakan risiko yang berkaitan dengan 

perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan. Risiko sistematik tidak dapat 

diminimalkan dengan diversifikasi. Perubahan pasar akan mempengaruhi 

variabilitas return suatu investasi (Brigham dan Houston, 2006). 

Menurut Jones (2004), risiko sistematik dari suatu sekuritas atau portofolio yang 

relatif terhadap risiko pasar dapat diukur dengan beta saham. Beta suatu sekuritas 
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adalah kuantitatif yang mengukur sensitivitas keuntungan dari suatu sekuritas 

dalam merespon pergerakan keuntungan pasar. Semakin tinggi tingkat beta, 

semakin tinggi risiko sistematik yang tidak dapat dihilangkan karena diversifikasi. 

Untuk menghitung Beta digunakan teknik regresi, yaitu mengestimasi Beta suatu 

sekuritas dengan menggunakan return-return sekuritas sebagai variabel terikat 

dan return-return pasar sebagai variabel bebas.  

Dalam penilaian saham, terdapat beberapa model teoritis yang dapat digunakan 

terkait dengan analisis fundamental dan analisis teknikal. Namun secara sederhana 

variabilitas harga saham tergantung pada earning dan deviden suatu perusahaan 

(Fuller and Farrell, 1987). Model yang dikembangkan adalah pendekatan Gordon 

yaitu Devidend Discount Model (DDM) yang constant growth. Faktor-faktor 

tersebut sebagai variabel bebas yang didasarkan pada pemikiran bahwa faktor 

tersebut menggambarkan risiko dan return yang akan diterima para pemodal atas 

investasinya pada saham. Rumus yang digunakan untuk mencari risiko sistematik 

(Beta) adalah sebagai berikut:   

 

𝑅𝑖 =
𝑃𝑖𝑡 − 𝑃𝑖𝑡−1

𝑃𝑖𝑡−1
 

Di mana: 

Rt   = Return saham pada akhir bulan ke t 

Pt   = Clossing price pada akhir bulan ke t 

Pt-1  =  Clossing price pada akhir bulan sebelumnya (t-1) 
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Risiko sistematis sebagai bagian dari risiko pasar sangat tergantung pada investor 

dalam mendefinisikan kondisi pasar dan ini berpengaruh dalam perubahan harga 

saham yang umumnya dikaitkan dengan perubahan dalam pengharapan investor 

terhadap prospek perusahaan. Untuk mengetahui kondisi pasar dipergunakan 

indeks pasar sebagai indikator keadaana pasar modal di Indonesia yang dalam 

penelitian ini diwakili oleh IHSG.Untuk menghitung return pasar (market return) 

pada periode ke-t dengan menggunakan IHSG dapat dihitung sebagai berikut: 

 

𝑅𝑚 =
𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡 − 𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−1

𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−1
 

Dimana: 

Rmt  = Return pasar pada akhir bulan ke t 

IHSGt  = IHSG pada akhir bulan ke t 

IHSGt-1 = IHSG pada akhir bulan sebelumnya (t-1) 

Return saham dan return pasar yang telah dihitung selanjutnya dipakai untuk 

menghitung beta untuk masing-masing perusahaan. Sehingga rumus mencari beta 

adalah sebagai berikut (Fuller and Farrell, 1987).: 

 

𝐵𝑒𝑡𝑎 =
(𝑛Σ𝑅𝑚 × 𝑅𝑖 − ΣRmΣRi)

(𝑛Σ𝑅𝑚2 − (Σ𝑅𝑚)2
 

Dimana:  

Rm = Return market  

IHSGt = Indeks Harga Saham Gabungan tahun t  

IHSGt-1= Indeks Harga Saham Gabungan tahun t-1  

Pi t = Harga Saham i tahun t  
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Pi t-1 = Harga Saham i tahun t-1  

Ri = Return saham i 

 

2.2. Penelitian Terdahulu  

1. Nasution (2006) meneliti tentang pengaruh faktor fundamental dan teknikal 

terhadap harga saham properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode 

analisa dengan regresi linear berganda. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan 

bahwa faktor fundamental yang terdiri dari leverage ratio, operating profit 

margin, price book value, volume per-dangangan dan faktor teknikal secara 

serempak berpengaruh signifikan terhadap harga saham properti di Bursa Efek 

Indonesia, sedangkan secara parsial, faktor fundamental yang terdiri 

darileverage ratio, operating profit margin, price book value dan volume per-

dangangan serta indeks harga saham yang berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham properti di Bursa Efek Indonesia. 

2. Limbong, (2006) meneliti tentang analisis faktor fundamental dan risiko 

sistematis terhadap tingkat keuntungan saham perbankan di Bursa Efek 

Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor fundamental dan 

risiko sistematik secara serempak berpengaruh terhadap tingkat keuntungan 

saham perbankan di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan secara parsial, faktor 

fundamental RORA, NPM, dan LDR yang berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat keuntungan saham perbankan di Bursa Efek Indonesia. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Menurut (Jones,2004), risiko sistematik merupakan risiko dari sekuritas atau 

portofolio yang relatif terhadap risiko pasar, dan dapat diukur dengan koefisien 

beta. Menurut (Jones,2004),Beta suatu sekuritas adalah kuantitatif yang mengukur 

sensitivitas keuntungan dari suatu sekuritas dalam merespon pergerakan harga 

pasar sekuritas. Semakin tinggi tingkat beta, semakin tinggi pula risiko sistematik 

yang tidak dapat dihilangkan karena diversifikasi.Pengukuran profitabilitas pada 

penelitian ini diwakili oleh ReturnOn Asset (ROA), dengan alasan bahwa ROA 

dapat mencerminkan alat ukur kinerja keuangan yang baik dan berkesinambungan 

yang cukup berpengaruhdalam keputusan investor untuk berinvestasi. Jika 

diperoleh ROA yang cukup tinggi, maka perusahaan tersebut beroperasi secara 

efektif, hal ini menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya, 

yang artinya mengakibatkankenaikan nilai saham perusahaan yang bersangkutan. 

Kenaikan nilai saham perusahaan tersebut diikuti dengan meningkatnya 

permintaan akan saham tersebut dan diikuti dengan naiknya harga saham (Gitman, 

2003).  

Menurut Gitman (2003), ROA berpengaruh secara signifikan terhadap harga 

saham. ROA menunjukkan keefektifan produktivitas dalam suatu perusahaan, 

sehingga apabila nilai ROA naikakan mengakibatkan harga saham naik atau 

setidaknya harga saham tersebut tetap (Haryanto dan Toto Sugiharto, 2003). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka rerangka pemikiran dari penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

 

Faktor fundamental yang terdiri dari profitabilitas dan risiko mencerminkan 

kinerja keuangan perusahaan. Baik tidaknya kinerja keuangan perusahaan dapat 

mempengaruhi harga saham. Risiko yang diukur dengan koefisien Beta 

mempengaruhi biaya modal dan biaya modal akan mempengaruhi harga saham.  

Faktor Fundamental  

 

Profitabilitas 

Risiko 

 

Harga Saham 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilakukan di Bursa Efek Indonesia yang beralamat di IndonesiaStock 

Exchange Building, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Indonesia 12190.  Waktu 

penelitian tahun 2016. 

 

3.2.Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Berdasarkan 

permasalahan yang diteliti, penelitian ini digolongkan kepada bentuk penelitian 

kausal asimetris, yakni penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Sifat penelitian ini adalah 

deskriptif eksplanatori.  

 

3.3. Populasi dan Sampel  

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan properti (sektor property, 

real estate, and building contruction) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

sampai dengan tahun 2015, yaitu sebanyak 14 perusahaan. Dalam proses 

pengambilan sampel dipergunakan metode purposive sampling. 

Kriteria sampel adalah sebagai berikut :  

a. perusahaan properti (property, real estate dan building contruction) yang 

telah terdaftar sampai dengan tahun 2015.  
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b. perusahaan properti yang memiliki laporan keuangan lengkap dan telah 

memberikannya ke bursa setiap tahun (dari tahun 2013 sampai dengan 2015).  

c. perusahaan properti yang sahamnya aktif diperdagangkan di lantai bursa dari 

tahun 2013 sampai 2015. Adapun yang maksud dengan aktif diperdagangkan 

adalah jika terjadi volume transaksi mencapai minimal 1% dari jumlah 

lembar saham yang terdaftar di bursa (listed shares). 

Berdasarkan kriteria di atas, maka terdapat 14 perusahaan yang menjadi sampel 

penelitian dan memenuhi kriteria tersebut, seperti dalam tabel 3.1 di bawah. 

 

Tabel 3.1 Sampel Perusahaan 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 BIPP  Bhuwanatala Indah Permai Tbk 

2 CTRA  Ciputra Development Tbk 

3 CTRS  Ciputra Surya Tbk 

4 DART  Duta Anggada Realty Tbk 

5 DILD  Dharmala Intiland Tbk 

6 DUTI  Duta Pertiwi Tbk 

7 JIHD  Indonesia Intr. Hotel & Dev. Tbk. 

8 JRPT  Jaya Real Property Tbk 

9 KIJA  Kawasan Industri Jababeka Tbk 

10 MDLN  Modernland Realty Ltd. Tbk. 

11 RBMS  Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. 

12 SMRA  Summarecon Agung Tbk 

13 SIIP  Suryainti Permata Tbk 

14 SSIA  Surya Semesta Internusa Tbk 

Sumber :www.idx.co.id 

 

3.4. Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

tersebut bersumber dari Indonesia Stock Exchange Monthly, JSX Statistic, dan 

Indonesian Capital Market Directory 2012-2016 yang dikeluarkan oleh Bursa 

http://www.idx.co.id/
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Efek Indonesia, yang memuat laporan keuangan tahunan dari setiap emiten, serta 

dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (http://www.idx.co.id). Data yang 

digunakan merupakan gabungan data antar perusahaan properti (cross section) 

dan data antar waktu (time series), yang disebut juga dengan pooling data.  

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi yang dilakukan 

dengan cara mengakses situs resmi Bursa Efek Indonesia dan Bank Indonesia, 

serta dokumen berupa buletin khusus yang dikeluarkan oleh Bursa Efek 

Indonesia. Data tersebut adalah antara lain data keuangan. 

 

3.6. Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel  

3.6.1  Identifikasi Variabel  

Variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini adalah : 

a. Variabel terikat (Y)  

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah harga saham perusahaan properti.  

b. Variabel bebas (X)  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor fundamental perusahaan yang 

terdiri dari rasio profitabilitas yaituReturn on Equity (ROE) dan risiko (Beta).  
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3.6.2  Definisi Operasional Variabel  

Untuk menjelaskan variabel-variabel yang sudah diidentifikasikan, maka definisi 

operasional variabel adalah sebagai berikut : 

1) Harga Saham /Y  

Harga suatu saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang 

ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran 

saham yang bersangutan di pasar modal (Jogiyanto, 2010). Harga saham yang 

diambil harga saham penutupan pada akhir tahun perdagangan. 

2) Faktor Fundamental (X)perusahaanmenurut Gitman (2003), terdiri dari rasio 

keuangan, yaitu rasio profitabilitas: 

a) Return on Equity (ROE) / X1 

Return on Equity mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah 

dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham. Semakin tinggi 

ROE menunjukkan semakin efisien perusahaan dalam menggunakan 

modal sendiri untuk menghasilkan laba atau keuntungan bersih.  

b) Risiko / X2 

Risiko sistematik merupakan risiko dari sekuritas atau portofolio yang 

relatif terhadap risiko pasar, dan dapat diukur dengan koefisien beta. Beta 

suatu sekuritas adalah kuantitatif yang mengukur sensitivitas keuntungan 

dari suatu sekuritas dalam merespon pergerakan harga pasar sekuritas. 

Semakin tinggi tingkat beta, semakin tinggi pula risiko sistematik yang 

tidak dapat dihilangkan karena diversifikasi. 
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Tabel 3.2 berikut ini menyajikan definisi operasional variabel penelitian. 

 

Tabel 3.2 Definisi Operasional 

Variabel Indikator Definisi Skala 

Harga Saham 

(Y)  

Harga rata - 

rata 

Harga saham merupakan realisasi 

harga saham tertinggi ditambah 

dengan harga saham terendah, 

kemudian dibagi dua setiap tahunnya 

(Anoraga dan Pakarti, 2006). 

Rasio 

 

Faktor 

Fundamental 

(X) 

 

Profitabilitas/ 

ROE (X1)  

Mengukur tingkat keuntungan dari 

investasi yang telah dilakukan 

pemilik modal sendiri atau 

pemegang saham (Gitman, 2003).  

Rasio 

 

Risiko (X2)  Mengukur risiko dari sekuritas atau 

portofolio yang relatif terhadap 

risiko pasar, dan dapat diukur 

dengan koefisien beta. Beta suatu 

sekuritas adalah kuantitatif yang 

mengukur sensitivitas keuntungan 

dari suatu sekuritas dalam merespon 

pergerakan harga pasar sekuritas 

(Jones,2004). 

Rasio 
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3.7 Model Analisis Data  

Model analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

Regresi Linier Berganda. Sebelum melakukan estimasi yang tidak bias dengan 

analisis regresi, perlu dilakukan uji BLUE, yaitu pengujian antar variabel bebas 

supaya tidak terjadi multikolinieritas, heteroskedastisitas, normalitas, dan 

autokorelasi. Bentuk model yang digunakan adalah : 

Y = a + B1 X1+ B2 X2+ et 

Dimana:  

Y  = Harga Saham  

a  = Konstanta 

X1 = Profitabilitas 

X2 =Risiko 

B1-2 = Koefisien Regresi 

et = Variabel pengganggu 

 Analisis data dilakukan dengan bantuan Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS) versi 18 dengan menggunakan tingkat kepercayaan (convidence interval) 

sebesar 95% dan tingkat toleransi kesalahan (alpha) 5%.  

 

3.8 Pengujian Asumsi Klasik  

3.8.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan uji Kolmogorov-Sminov, 

dimana jika angka signifikansi yang ditunjukkan dalam tabel lebih kecil dari alpha 

5% maka dikatakan data tidak memenuhi asumsi normalitas, sedangkan 
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sebaliknya, jika angka signifikan di dalam tabel lebih besar dari alpha 5% maka 

data sudah memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2005).  

 

3.8.2 Uji Multikolonieritas  

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah ada ditemukan korelasi di 

antara variabel bebas (independent variabel). Jika terjadi korelasi maka terdapat 

problem multikolonieritas. Pada model regresi yang baik tidak terjadi korelasi di 

antara variabel bebasnya. Gejala ini dapat dideteksi dengan nilai Tolerance dan 

nilai variance inflation factor (VIF). Nilai Tolerance rendah sama dengan nilai 

VIF tinggi (VIF = 1/Tolerance). Nilai cutoff atau batas yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance < 0,10 atau sama 

dengan nilai VIF > 10. Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolonieritas yang 

masih dapat ditolerir. Sebagai misal nilai Tolerance = 0,10 sama dengan tingkat 

kolonieritas 0,95 (Ghozali, 2005 : 92).  

 

3.8.3 Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi 

apakah ada atau tidak gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat 

Grafik Plot, dan Uji Park. Park mengemukakan metode bahwa varians (s2) 
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merupakan fungsi dari variabel-variabel bebas. Uji ini dilakukan dengan 

menguadratkankan nilai residual (U2i) dari model kemudian kuadrat nilai residual 

dilogaritmakan (LnU2i). Kemudian nilai logaritma dari kuadrat residual 

dimasukkan sebagai variabel terikat dalam persamaan regresi yang baru. Jika 

angka signifikansi t yang diperoleh dari persamaan regresi yang baru lebih besar 

dari alpha 5%, maka dikatakan tidak terdapat heteroskedastisitas dalam data 

model. Sebaliknya, jika angka signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari alpha 

5%, maka dapat dikatakan terdapat heteroskedastisitas dalam data model 

(Ghozali, 2005).  

 

3.8.4Uji Autokorelasi  

Uji ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi atau kondisi 

yang berurutan diantara gangguan atau disturbance yang masuk ke dalam fungsi 

regresi. Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi dapat dilakukan 

dengan uji Durbin Watson atau uji d. Nilai d memiliki batas 0 sampai dengan 4, 

dan juga memiliki batas bawah dL dan juga batas atas dU. Pedoman pengambilan 

keputusan untuk nilai d menurut Ghozali (2005) yaitu :  

a. Apabila d < dL atau d > (4 – dL) berarti terdapat autokorelasi  

b. Apabila d terletak antara dU dan (4 – dU) berarti tidak terdapat autokorelasi  

c. Apabila nilai d terletak antara dL dan dU (dL < d < dU) atau antara (4 – dU) 

dan (4 – dL) maka uji Durbin Watson tidak menghasilkan kesimpulan yang 

pasti (No Decision). Pada nilai ini tidak dapat disimpulkan apakah terdapat 

autokorelasi atau tidak terdapat autokorelasi.  
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3.8.5 Uji Linearitas Model  

Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan dalam 

penelitian sebaiknya berbentuk linear, kuadrat atau kubik (Ghozali, 2005). Salah 

satu uji yang dipergunakan untuk linearitas adalah uji Lagrange Multiplier yang 

dilakukan dengan menghubungkan nilai residual model dengan nilai kuadrat 

variabel bebas ke dalam persamaan regresi yang baru. Nilai R2 baru yang 

diperoleh dikalikan dengan n jumlah pengamatan (observasi) untuk mendapatkan 

c2 hitung. Jika c2 hitung lebih kecil dari c2 tabel, maka dapat dikatakan spesifikasi 

model dalam bentuk linear.  

 

3.9. Pengujian Hipotesis  

3.9.1 Uji Serempak (Uji F)  

Uji signifikansi serempak atau Uji F ini dimaksudkan untuk melihat kemampuan 

menyeluruh dari variabel bebas yaitu B1, B2 untuk dapat atau mampu menjelaskan 

tingkah laku atau keragaman variabel terikat Y. Uji F juga dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah semua variabel bebas memiliki koefisien regresi sama dengan 

nol. Hipotesis yang akan diuji ditulis sebagai berikut : 

H0 : B1 , B2 = 0  

(Faktor fundamental yang terdiri dari :profitabilitas dan risiko secara serempak 

atau simultan tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham properti di Bursa 

Efek Indonesia).  

 

Ha : Minimal satu Bi ≠ 0, i = 1,2 
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 (Faktor fundamental yang terdiri dari :profitabilitas dan risikomemiliki 

pengaruh terhadap harga saham properti di Bursa Efek Indonesia).  

 

Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel, dengan 

ketentuan jika nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel atau signifikansi Fhitung 

lebih kecil dari alpha 5% maka H0 ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan 

bahwa variabel bebas (independent variable) dalam model mempengaruhi 

variabel terikat (dependent variable). Demikian pula sebaliknya apabila Fhitung 

lebih kecil dari Ftabel maka H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya bahwa variabel 

bebas dalam model secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel terikat.  

 

3.9.2 Uji Parsial (Uji t)  

Uji signifikansi parsial atau Uji t adalah untuk menguji apakah suatu variabel 

bebas berpengaruh atau tidak terhadap veriabel terikat. Pada regresi berganda 

Y = a + B1X1 + B2X2 +et 

Mungkin secara bersama-sama atau global pengaruh semua variabel bebas dari 

B1dan B2 nyata. Namun demikian belum tentu secara individu atau parsial seluruh 

variabel dari B1 dan B2 berpengaruh nyata terhadap variabel terikatnya. Hipotesis 

yang akan diuji ditulis sebagai berikut:  

 

H0 : Bi = 0 ,  
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(Faktor fundamental yang terdiri dari :profitabilitas dan risikosecara parsial 

tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham properti di Bursa Efek 

Indonesia).  

Ha : Bi ≠ 0 ,  

(Faktor fundamental yang terdiri dari :profitabilitas dan risiko secara parsial 

memiliki pengaruh terhadap harga saham properti di Bursa Efek Indonesia).  

 

Untuk mengetahui apakah suatu variabel bebas secara parsial berpengaruh nyata 

atau tidak digunakan uji t atau t-student, dengan ketentuan jika t hitung lebih besar 

dari t tabel atau signifikansi t hitung lebih kecil dari alpha 5% maka H0 ditolak 

dan Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (independent variable) 

dalam model secara parsial mempengaruhi variabel terikat (dependent variable). 

Demikian pula sebaliknya apabila t hitung lebih kecil dari t tabel maka H0diterima 

dan Ha ditolak. Artinya bahwa secara parsial variabel bebas dalam model tidak 

mempengaruhi variabel terikat. 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

1. Secara parsial, profitabilitas saham memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

harga saham properti di Bursa Efek Indonesia. 

2. Secara parsial, risiko saham tidak memiliki pengaruh yang signifikan erhadap 

harga  saham properti di Bursa Efek Indonesia. 

3. Profitabilitas saham dan risiko saham secara bersamaan memberikan pengaruh 

signifikan terhadap harga saham properti di Bursa Efek Indonesia. 

 

5.2  Saran  

Terdapat beberapa saran serta pertimbangan yang dicantumkan dalam penelitian 

ini, saran dan pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Berdasrkan hasil penelitian, hanya profitabilitas yang memiliki pengaruh 

terhadap harga saham property dan risiko tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan.Berdasarkan hal tersebut pihak manajemen perusahaan property 

harus mampu melakukan pengawasan lebih baik dan mengambil tindakan 

akan faktor – faktor didalam perusahaannya agar harga saham property tetap 

berada pada batas yang diinginkan oleh perusahaan. 

2. Berdasrkan hasil penelitian, hanya profitabilitas yang memiliki pengaruh 

terhadap harga saham property dan risiko tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan. Berdasarkan hal tersebut, saat ini menjadi momen yang tepatuntuk 
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para investor untuk menanamkan modal di bidang property dikarenakan saat 

ini harga saham property tidak terpengaruh oleh resiko.  

3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel yang lebih banyak 

dengan karakteristik yang lebih beragam dari berbagai sector dan 

memperpanjang periode penelitian. Selain itu, peneliti selanjutnya juga 

sebaiknya mengubah dan menambah variabelin dependen yang turut 

mempengaruhi harga saham properti. 
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