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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Sektor properti ditahun 2010 mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Hal ini 

ditandai banyaknya pengembang yang membangun perumahan dan apartemen dikota-

kota besar seperti: Indonesia, Surabaya dan Bandung (Pusat Studi Properti Indonesia 

(PSPI), 2011). 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.  
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Investasi di sektor properti pada umumnya bersifat jangka panjang dan 

pertumbuhannya sangat sensitif terhadap indikator makro ekonomi, seperti 

pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, tingkat suku bunga dan nilai tukar rupiah. Sejak 

krisis ekonomi tahun 1998, banyak perusahaan pengembang mengalami kesulitan 

karena memiliki hutang yang didominasi oleh dolar Amerika dalam jumlah yang 

besar, yang telah dipinjamnya pada saat sebelum krisis ekonomi guna membangun 

properti. Krisis ekonomi menyebabkan bunga kredit melonjak hingga 50% sehingga 

pengembang mengalami kesulitan untuk membayar cicilan kreditnya (dalam bentuk 

dolar Amerika). Tunggakan hutang dalam jumlah yang besar, menurunkan kinerja 

keuangan perusahaan, yang kemudian berdampak pada respon investor di pasar 

modal sehingga mempengaruhi harga pasar saham. 

Bisnis properti mengalami kejayaan pada tahun 1996. Para ahli properti 

memperkirakan bisnis properti mempunyai siklus perkembangan setiap tujuh tahun 

sekali. Setelah booming pada tahun 1996, diperkirakan pada tahun 2003 bisnis 

properti akan kembali mengalami masa kejayaannya, akan tetapi terjadi krisis 

ekonomi pada tahun 1998, maka perkiraan menjadi mundur ke tahun 2005. 

Sebenarnya iklim investasi di sektor properti sudah mulai terlihat bangkit sejak tahun 

2000 dan saat itu beberapa bank menurunkan suku bunga kredit menjadi 15%. 

Kegiatan ini membangkitkan pasar properti yang sejalan dengan perbaikan kinerja 

keuangan beberapa emiten properti. Tercatat tahun 2009, Ciputra Surya mengalami 

kenaikan penjualan perumahan di Surabaya sebesar 39% dan merestrukturisasi 

hutang, sehingga pada akhir Maret 2010 hutang yang tercatat hanya sebesar Rp. 219 
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Milyar. Rasio harga saham 0,2 dari nilai bukunya. Duta Pertiwi juga mengalami 

pertumbuhan penjualan sebesar 61% pada tahun 2007-2009 dan telah 

merestrukturisasi hutang sehingga rasio hutang bersih terhadap ekuitas perusahaan 

adalah 36%. Harga sahamnya naik tiga kali dalam dua tahun terakhir (Kompas 2011).  

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. Sedangkan sisi masyarakat, daya beli yang lemah 

sebagai akibat dari kenaikan BBM pada Oktober 2005 belum pulih sepenuhnya.  

 

Bisnis properti selama tahun 2006 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2005. 

Sebagian pengembang (perusahaan properti) mulai menurunkan ekspansi bisnisnya 

sambil melihat peluang pasar yang masih bisa digarap untuk tahun 2007. Sebagian 

besar pengembang masih menyelesaikan proyek yang sudah berjalan sejak tahun 

2004.  

Walaupun demikian masih ada beberapa pengembang besar yang optimis melihat 

peluang pasar tahun 2007 dan terus melanjutkan proyeknya seperti, Bakrieland 

Development dengan proyek Episentrum Rasuna, Agung Podomoro dengan Blok M 

Trade Centre, Latumenten City, Indonesia City Center, CBD Pluit, dan Permata 

Hijau Residence, Duta Pertiwi dengan BSD City Business Park. Secara Umum 
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puncak nilai kapitalisasi bisnis properti terjadi pada tahun 2008, yang mencapai Rp 

92,01 triliun. Sejak tahun itu nilai kapitalisasi menurun terus, tahun 2009 mencapai 

Rp 79,51 triliun mengalami penurunan lagi pada tahun 2007, yaitu sekitar 15,75% 

menjadi Rp 67,68 triliun. Perkembangan sub sektor properti sampai dengan tahun 

2010 terlihat dalam Tabel 1.1 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Kapitalisasi Bisnis Properti Nasional Tahun 2005 – 2011 (dalam Milyar) 

Proyek 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Proyek 

Pusat 

Perbelanjaan 

Modern 

Jabotabek 

9.830,40 16.809,16 21.270,33 29.483,86 22.560,03 13.246,00 

Proyek 

Pusat 

Perbelanjaan 

Modern 

Daerah 

4.152,30 13.304,17 17.946,59 19.367,90 12.541,44 8.062,00 

Proyek 

Apartemen 

Jabotabek 

1.484,03 4.023,05 6.671,60 11.000,00 11.078,80 7.763,60 

Proyek 

Apartemen 

Daerah 

249,41 361,82 236,23 1.412,02 2.082,50 1.872,67 

Proyek 

Perkantoran 

Jabotabek 

47,50 890,30 1.723,06 3.637,72 3.553,15 3.444,94 

Proyek 

Hotel 

(Nasional) 

59,16 885,32 1.378,15 3.108,00 3.262,86 2.451,11 

Proyek 

Perumahan 

(Nas.) 

7.129,00 8.708,00 11.906,00 16.194,00 16.078,00 20.793,00 

Proyek 

Ruko/Rukan 

(Nas.) 

3.938,00 5.582,50 6.548,30 7.812,15 8.360,56 9.356,85 

Total 

Kapitalisasi 
26.889,80 50.564,32 67.680,26 92.015,65 79.517,34 66.990,17 

Sumber : Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI), 2001 (data diolah) 
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Begitu juga pada sektor properti, memasuki akhir tahun 2011 banyak pengembang 

mulai bersifat pasif dan menunggu perkembangan meningkatnya daya beli 

masyarakat. Faktor fundamental sektor properti sangat dipengaruhi oleh indikator 

ekonomi makro, akan tetapi indikator ekonomi makro pada tahun 2011 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.  

 

Dengan kondisi ekonomi makro yang belum begitu 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. Faktor fundamental sektor properti sangat dipengaruhi oleh 

indikator ekonomi makro, akan tetapi indikator ekonomi makro pada tahun 2006 

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. 
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1.2. Perumusan Masalah  

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

“Apakah faktor nilai buku, keuntungan dan PER saham memiliki pengaruh terhadap 

harga saham properti di Bursa Efek Indonesia?”  

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berkaitan dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor nilai buku, keuntungan dan PER saham secara 

serempak terhadap harga saham properti di Bursa Efek Indonesia.  

2. Untuk mengetahui pengaruh faktor nilai buku, keuntungan dan PER saham secara 

parsial terhadap harga saham properti di Bursa Efek Indonesia.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

 

1. Untuk menambah wawasan dan pandangan kepada peneliti, tentang faktor 

fundamental dan risiko sistematik dalam mempelajari pergerakan harga saham 

properti di Bursa Efek Indonesia serta variabel-variabel yang 

mempengaruhinya.  

2. Melalui penelitian ini diharapkan dapat melengkapi temuan-temuan empiris 

yang telah ada mengenai factor-faktor yang mempengaruhi harga saham. 
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1.5. Kerangka Pemikiran  

Analisis fundamental merupakan estimasi nilai faktor-faktor internal emiten dan 

ekonomi pada saat ini untuk memperkirakan harga saham di masa yang akan datang 

dengan memproyeksikan data dan informasi aktual agar dapat meng-estimasi nilai 

intrinsik dari harga saham saat ini. Dengan diperolehnya nilai intrinsik saham, analis 

atau investor dapat membandingkannya dengan nilai pasar dan menentukan tindakan 

apa yang akan dilakukan di pasar.  

 

Crabb (2003) menyatakan :“Fundamental analysis is an examination of corporate 

accounting reports to asses the value of company, that investor can use to analysze a 

company’s stock prices“. Pernyataan ini menggambarkan bahwa informasi akuntansi 

atau laporan keuangan perusahaan dapat digunakan oleh investor sebagai faktor 

fundamental, untuk menilai harga saham perusahaan.  

 

Harianto dan Sudomo (1998) dalam Lufti (2003) menyatakan : “fakta empiris yang 

mendukung kekuatan analisis faktor fundamental adalah diwajibkannya para emiten 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menyampaikan proyeksi harga saham 

setiap triwulan dan laporan keuangan emiten dengan menggunakan faktor 

fundamental”.  

Laporan keuangan yang disampaikan emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

disertai 14 rasio keuangan yang terdiri dari, Current Ratio (CR), Quick Ratio (QR), 

Leverage Ratio (LR), Debt to Equity Ratio (DER), Inventory Turnover (ITO), Fixed 

Asset Turnover (FATO), Total Assets Turnover (TATO), Gross Profit Margin 
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(GPM), Operating Profit Margin (OPM), Net Operating Margin (NPM), Return on 

Investment (ROI) /Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Price Earning 

Ratio (PER) dan Price Book Value (PBV).  

 

Sehubungan dengan informasi yang dianalisis, analis fundamental meyakini 

sepenuhnya bahwa akibat adanya informasi aktual dan relevan yang diterima pasar, 

maka nilai pasar saham akan berubah. Namun demikian, perubahan nilai pasar saham 

tidak langsung bergerak seketika, karena informasi aktual tidak seluruhnya 

dicerminkan dalam harga saham. Selanjutnya informasi aktual di pasar, yang relevan 

dengan saham tersebut juga tidak datang secara bersama-sama melainkan secara 

bertahap sehingga memungkinkan setiap saham mengalami kesalahan dalam 

pembentukan harga di pasar (mispriced), baik nilai pasar yang dihargai terlalu rendah 

(underpriced) dan nilai pasar yang dihargai terlalu tinggi (overpriced). Risiko 

merupakan kemungkinan perbedaan antara return actual yang diterima dengan return 

yang diharapkan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar 

risiko investasi tersebut. Dalam manajemen investasi modern dikenal pembagian 

risiko total investasi ke dalam dua jenis risiko, yaitu risiko sistematik dan risiko 

nonsistematik. Risiko sistematik merupakan risiko yang tidak dapat dieliminasi oleh 

diversifikasi (Brigham, 2001). 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 
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karena diversifikasi. Pada penelitian ini hanya dibatasi pada factor nilai buku, 

keuntungan dan PER (price to earning rato) saham. 

 

Dari uraian di atas, kerangka pemikiran yang dapat digambarkan adalah sebagai 

berikut : 

Gambar 1. Model Penelitian 

 

 

 

 

 

Faktor fundamental yang terdiri dari nilai buku, keuntungan dan PER saham 

mencerminkan kinerja keuangan perusahaan. Baik tidaknya kinerja keuangan 

perusahaan dapat mempengaruhi harga saham. Risiko sistematik yang diukur dengan 

koefisien Beta mempengaruhi biaya modal dan biaya modal akan mempengaruhi 

harga saham.  

 

1.6. Hipotesis  

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, 

maka di kemukakan hipotesis sebagai berikut :  

Faktor fundamental yang terdiri nilai buku, keuntungan dan PER saham  

memiliki pengaruh terhadap harga saham properti di Bursa Efek Indonesia. 

 

Faktor Fundamental  

 

Nilai Buku 

Keuntungan 

PER Saham 

 

Harga Saham 


