
Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan informasi penting karena dapat digunakan sebagai

dasar pertimbangan, khususnya bagi calon investor untuk mengurangi

ketidakpastian dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan merupakan suatu

daftar finansial suatu entitas ekonomi yang disusun secara sistematis oleh akuntan

pada akhir periode. Salah satu dari kegunaan laporan keuangan sebagai suatu alat

prediksi, yaitu prediksi harga saham, prediksi pembagian dividen dan prediksi

laba satu tahun ke depan serta prediksi kebangkrutan.

Secara umum terdapat dua pendekatan yang sering digunakan  oleh investor untuk

menilai dan menganalisis laporan keuangan yaitu analisis fundamental dan

analisis teknikal (Bodie 2005). Analisis fundamental lebih melihat data –data

kunci dalam laporan keuangan dan kinerja keuangan perusahaan, sedangkan
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analisis teknikal lebih menitikberatkan pada pergerakan harga saham dalam

jangka pendek.

Analisis fundamental  berkaitan dengan penilaian kinerja perusahaan, tentang

efektifitas dan efisien perusahaan dalam mencapai sasarannya (Stoner 1995).

Untuk menganalisis kinerja perusahaan dapat digunakan rasio keuangan yang

terbagi dalam enam kelompok, yaitu rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas,

efektifitas, pertumbuhan, dan pasar. Rasio keuangan yang dihasilkan dari laporan

keuangan merupakan faktor fundamental perusahaan. Faktor fundamental dapat

digunakan oleh investor sebagai alat untuk menganalisis kemampuan perusahaan

dalam mencetak laba berdasarkan saham yang dimiliki. Jadi, faktor fundamental

merupakan rasio keuangan yang terdapat di laporan keuangan yaitu rasio

likuiditas, rasio profitabilitas, rasio leverage, rasio efektifitas, rasio pertumbuhan,

dan rasio pasar.

Saham adalah surat berharga sebagai bukti penyertaan kepemilikan oleh individu

atau institusi dalam perusahaan (Ang, 1997). Menurut Husnan (2003), saham

adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam perusahaan terbuka.

Tujuan investor berinvestasi saham adalah untuk mencari tingkat pengembalian

atas investasi (return) yang setinggi–tingginya di masa yang akan datang. Namun

ada hal lain yang perlu dipertimbangkan, yaitu risiko yang harus ditanggung dari

investasi tersebut.
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Saham yang dinilai baik adalah saham yang mampu memberikan return realisasi

yang tidak terlalu jauh dari return ekspektasi. Tandelilin (2001) mengemukakan

bahwa return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinteraksi

dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor dalam menanggung risiko

atas investasi yang dilakukannya. Singkatnya return adalah keuntungan yang

diperoleh investor dari dana yang ditanamkan pada suatu investasi. Perubahan

harga saham memberikan indikasi terjadinya perubahan kinerja keuangan

perusahaan yang diolah dari laporan keuangan yang dikeluarkan seara periodik

oleh perusahaan. Hal ini juga bedampak pada jumlah return yang akan didapatkan

oleh investor nantinya.

Laporan keuangan yang diterbitkan, setelah dianalisis akan bisa diperoleh rasio

keuangan yang berupa faktor fundamental yang berguna untuk mengungkapkan

kekuatan dan kelemahan relatif suatu perusahaan, serta untuk menunjukan apakah

posisi keuangan perusahaan membaik atau memburuk selama periode tertentu.

Hal ini akan membantu bagi investor dan kreditor dalam menilai ketidakpastian

dividen dan bunga di masa yang akan datang (Jogiyanto, 1998). Dengan kata lain,

tujuan ini mengasumsikan bahwa investor menginginkan informasi tentang hasil

dari investasi yang dilakukannya.

Dari rasio keuangan yang diperoleh, maka manajemen perusahaan yang

bersangkutan maupun investor akan dapat menilai kinerja perusahaan dan

melakukan penilaian terhadap saham yang mereka miliki. Maka, faktor

fundamental memiliki hubungan dengan return saham yaitu dengan faktor
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fundamental yang terdapat di laporan keuangan investor dapat memperkirakan

return saham yang akan didapatkan ke depannya.

Semakin baik rasio keuangan yang tercermin dari laporan keuangan maka kinerja

perusahan juga akan semakin baik. Hal ini juga dapat berdampak ke dalam return

yang didapatkan investor perusahaan, ini dapat terjadi karena kinerja perusahaan

semakin baik maka berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan yang juga akan

berdampak kepada return saham yang didapatkan investor. Perkembangan faktor

fundamental juga dapat dinilai dari hasil rasio keuangan perusahaan yang dapat

dihitung dari laporan keuangan yang diterbitkan secara periodik oleh perusahaan.

Saat ini perusahaan properti menjadi ketertarikan sendiri bagi investor untuk

menanamkan saham di perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan karena semakin

banyak masyarakat yang melakukan investasi dalam bentuk properti yang

mengakibatkan kenaikan pendapatan bagi perusahaan properti yang juga

berdampak kepada return yang didapatkan investor yang menanamkan saham di

perusahaan properti.

Perusahaan properti di Indonesia mulai diminati ketika tahun 2000, itu juga yang

menyebabkan banyak perusahaan yang melakukan listing di Bursa Efek Indonesia

agar saham perusahaan dapat dibeli oleh investor secara terbuka itu juga akan

berdampak kepada harga saham mereka yang akan naik jika semakin banyak

diminati oleh investor.Investor properti yang berasal dariindonesia selain

melakukan investasi di perusahaan properti di Indonesia, mereka juga banyak
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yang melakukan investasi properti di negeri tetangga seperti di Singapura dan

Malaysia, karena di kedua negara tersebut investasi properti juga memiliki

prospek yang bagus di masa depannya. Oleh karena itu pengusaha dan investor

properti Indonesia memilih melakukan investasi di kedua negara tersebut selain

melakukannya di Indonesia.

Pada penelitian Grahandaka (2010) diketahui rata-rata properti di Indonesia

sebesar US$ 1.287 sedangkan harga di Malaysia US$ 1.424 dan Singapura US$

11.324. Selain negara Indonesia, terdapat negara Singapura yang memiliki

peningkatan dalam pasar properti. Properti di Singapura menjadi dominasi

permintaan bagi warga asing di Singapura karena adanya faktor pemilikan yang

mempunyai jangka waktu yang sangat lama sehingga banyak warga negara asing

yang berinvestasi properti di Singapura dan selain itu juga nilai kredit yang

diterapkan di Singapura tergolong rendah.

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, penulis ingin melakukan penelitian

untuk melakukan penelitian tentang pengaruh faktor fundamental terhadap return

saham. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberaparasio faktor

fundamental yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas

karena rasio tersebut lebih berdampak langsung kepada kinerja keuangan

perusahaan dan investor, serta penulis memilih tahun 2010-2014 karena dalam 5

tahun terakhir perusahaan di sektor properti semakin meningkat dan menjadi

ketertarikan sendiri bagi investor. Maka penulis akan membuat penelitian dengan

judul “Analisis Pengaruh Faktor Fundamental terhadap Return Saham pada
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Perusahaan Properti yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesiatahun 2010-

2014”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikaji dan diteliti penulis dalam penelitian ini

adalah:

1. Apakah rasio likuiditas berpengaruh signifikan terhadap return saham pada

perusahaan properti yang listing di Bursa Efek Indonesia?

2. Apakah rasio profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap return saham pada

perusahaan properti yang listing di Bursa Efek Indonesia?

3. Apakah rasio solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap return saham pada

perusahaan properti yang listing di Bursa Efek Indonesia?

4. Apakah rasio likuiditas , profitabilitas, dan solvabilitas secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan properti yang listing di

Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas terhadap return saham pada

perusahaan properti yang listing di Bursa Efek Indonesia.

2. Untuk mengetahui pengaruh rasio profitabilitas terhadap return saham pada

perusahaan properti yang listing di Bursa Efek Indonesia.

3.Untuk mengetahui pengaruh rasio solvabilitas terhadap return saham pada

perusahaan properti yang listing di Bursa Efek Indonesia.
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4.Untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas , profitabilitas, dan solvabilitas

secara simultan terhadap return saham pada perusahaan properti yang listing di

Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini , penulis dapat menambah pengetahuan tentang

perkembangan dan pengaruh faktor fundamnetal terhadap return saham.

Terutama pada perusahaan properti yang menjadi populasi pada penelitian ini.

2. Bagi Investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pandangan lain pengaruh

faktor fundamental terhadap return perusahaan dan perkembangan faktor

fundamental di perusahaan.

3. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi peneliti – peneliti

selajutnya dalam melakukan penelitian tentang pengaruh faktor fundamental

terhadap return saham.

1.5 Kerangka Pemikiran

Analisis fundamental merupakan salah satu cara untuk memprediksi return saham

dengan menggunakan laporan keuangan sebagai salah satu sumber informasi yang

terkait dengan rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dapat memberikan

informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan sehingga dapat menjadi
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parameter kinerja keuangan perusahaan tersebut. Analisis ini berdasarkan

kepercayaan return saham dipengaruhi oleh kinerja keuangan perusahaan yang

tercermin dalam laporan keuangan. Dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

1.6 Hipotesis

Dari kerangka pemikiran dapat disimpulkan hipotesis pada penelitian ini adalah

sebagai berikut :

H1 : Diduga rasio likuiditas berpengaruh signifikan terhadap return saham pada

perusahaan properti yang listing di Bursa efek Indonesia tahun 2010-2014.
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H2 :Diduga rasio profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap return saham

pada perusahaan properti yang listing di Bursa efek Indonesia tahun 2010-2014.

H3 : Diduga rasio solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap return saham

pada perusahaan properti yang listing di Bursa efek Indonesia tahun 2010-2014.

H4 : Diduga rasio likuiditas , profitabilitas , dan solvabilitas secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan properti yang

listing di Bursa Efek Indonesia.


