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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Indeks kompas 100 merupakan suatu indeks saham yang terdiri dari 100 saham  

perusahaan publik yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Indeks kompas 

100 diluncurkan  oleh Bursa Efek Jakarta bekerjasama dengan Harian Kompas 

bertujuan untuk melengkapi berbagai acuan investasi yang telah ada bagi investor 

dan pelaku pasar modal. Peluncuran indeks kompas 100 bertepatan dengan 

peringatan 30 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Alasan BEJ 

memilih Kompas ialah karena Koran kompas telah memiliki nama besar dan 

merupakan salah satu koran referensi dan informasi terbesar dengan cakupan 

nasional.  

Indeks kompas 100, diharapkan dapat memberi manfaat bagi para investor, 

pengelola portofolio dan fund manager sehingga dapat digunakan sebagai acuan 

dalam menciptakan kreatifitas pengelolaan dana yang berbasis saham. Tujuan  

utama BEI dalam penerbitan indeks kompas 100 antara lain guna penyebar luasan 

informasi pasar modal serta menarik minat masyarakat untuk mengambil manfaat 

dari keberadaan BEI, baik untuk investasi maupun mencari pendanaan bagi 

perusahaan dalam mengembangkan perekonomian nasional. 
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Indeks kompas 100 memiliki 100 saham yang tergabung di dalamnya, angka 100 

dianggap telah mencerminkan kinerja saham gabungan yang berjumlah 346 

emiten. Jika 100 saham dalam indeks kompas 100 dites, pergerakannya akan 

relatif sama dengan indeks harga saham gabungan (IHSG). Dengan demikian 

investor memiliki acuan lain jika dibandingkan dengan  IHSG yang cakupannya 

sangat luas sementara LQ 45 pilihannya tidak terlalu banyak. Indeks kompas 100 

dapat dijadikan alat ukur mengikuti pergerakan saham naik atau turun berdasarkan 

populasi yang dikumpulkan. Dalam hal ini, investor bisa menilai sendiri 

investasinya sudah baik atau belum. Investasi saham dikatakan baik bila sejajar 

atau di atas kinerja indeks. Jika hasilnya di bawah indeks, berarti investasinya 

kurang baik, (M.S. Sembiring). 

Setiap 6 bulan kompas bersama BEJ akan melakukan evaluasi bersama terhadap 

emiten yang layak berada dalam indeks kompas 100. Ada beberapa kali tahap 

seleksi untuk menentukan emiten yang menjadi anggota indeks Kompas100 yaitu, 

persyaratan pertama, emiten sudah tercatat minimal 3 bulan di BEI. Selanjutnya, 

dari 384 emiten BEI ada 150 emiten yang berada pada urutan teratas, berdasarkan 

nilai transaksi di pasar reguler. Selanjutnya, dari 150 emiten itu dipilih 60 emiten 

teratas  yang otomatis menjadi anggota indeks Kompas100. Sisanya, 40 emiten 

lain, diseleksi berdasarkan beberapa kriteria seperti hari transaksi, frekuensi 

transaksi, dan kapitalisasi pasar. Kriteria terakhir, mempertimbangkan faktor 

fundamental dan pola perdagangan saham emiten di bursa. Emiten yang terlibat 

kasus hukum dapat dikeluarkan dari daftar indeks.  
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Pada 6 bulan pertama kompas indeks 100 berdiri saat itu IHSG yang merupakan 

indeks dari seluruh saham yang tercatat di bursa, melonjak 52 persen yang hanya 

dikalahkan oleh bursa Shanghai China yang mencatat peningkan kinerja indeks 

sampai 96 persen. Indeks kompas 100 mencatat kinerja yang melonjak 26,4 

persen. Prestasi ini dianggap baik karena dapat menyaingi kinerja IHSG yang 

dihitung selama satu tahun. Kinerja ini menunjukkan bahwa indeks kompas 100 

layak dijadikan benchmark (patokan) investasi saham di bursa. Selain karena 

kinerjanya lebih baik dari IHSG, juga tidak terlalu fluktuatif seperti indeks LQ45. 

Indeks LQ 45 lebih fluktuatif  karena hanya memuat 45 saham terlikuid, 

sedangkan IHSG memperhitungkan juga saham yang tidak aktif, (Andi Suruji, 

2008) 

Emiten yang tergabung dalam indeks kompas 100 terdiri dari berbagai sektor, 

antara lain sektor pertambangan, manufaktur, perkebunan, real estate, dan lain 

sebagainya. Dilihat dari sisi geografis Negara Indonesia merupakan Negara 

dengan struktur kepulauan yang sangat banyak mengandung kekayaan alam 

berupa hasil tambang. Dengan kekayaan tambang yang melimpah, menjadikan 

daya tarik tersendiri bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang 

pertambangan untuk beroperasi di Indonesia. Komoditas tambang memiliki 

peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Beberapa hasil komoditas 

perusahaan tambang merupakan komoditas yang penting bagi dunia seperti batu 

bara, timah, minyak, dan gas bumi serta hasil komoditas pertambangan lainnya.  
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Saham merupakan salah satu sekuritas atau efek atau surat berharga yang 

diperdagangkan di pasar modal yang bersifat kepemilikan. Artinya siapapun yang 

membeli saham berarti ikut memiliki beberapa persen bagian dari perusahaan 

yang menerbitkan saham tersebut. Saham adalah tanda bukti memiliki perusahaan 

dimana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham atau investor. Manfaat 

yang diperoleh dari kepemilikan saham pada perusahaan adalah manfaat financial 

dan non financial. Manfaat financial yang diperoleh adalah investor akan 

mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan dalam bentuk 

deviden dan keuntungan lain yang diperoleh dari selisih positif antara harga beli 

dan harga jual saham yang disebut dengan istilah capital gain. Manfaat non 

financial, yaitu memiliki hak suara dalam aktivitas perusahaan, pemegang saham 

berhak untuk ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. 

 

Para investor biasanya ketika  akan membeli suatu saham akan melakukan analisa 

terlebih dahulu, agar dapat dipertimbangkan return yang akan diperoleh dan risiko 

yang akan ditanggung dengan menentukan beberapa kriteria.  Menurut Purnomo 

(1998), kriteria yang umum digunakan adalah yang aktif diperdagangkan dan 

fundamentalnya baik. Untuk saham yang memiliki return yang sama, maka 

investor akan memilih risiko yang paling rendah. Sedangkan saham yang 

memiliki risiko yang sama, maka akan dipilih saham yang memiliki return paling 

tinggi (Prasetya, 2000). Saham yang dianggap paling menguntungkan akan 

menjadi saham yang  diminati dan akan mengalami peningkatan return. 

 



5 
 

Memperoleh return merupakan tujuan utama dari aktivitas perdagangan para 

investor di pasar modal. Para investor menggunakan berbagai cara untuk 

memperoleh return yang maksimal. Pola perilaku perdagangan saham di pasar 

modal dapat memberi kontribusi bagi pola prilaku harga saham di pasar modal. 

Pola perilaku harga saham akan menentukan pola return yang diterima dari saham 

tersebut (Budi dan Nurhatmini, 2003). 

 

Return saham merupakan keuntungan atau aliran kas bersih yang diperoleh dari 

suatu kegiatan investasi. Menurut Jogiyanto (1998), return saham dibedakan 

menjadi dua yaitu return realisasi (realized return) dan return ekspektasi 

(expected return). Return  realisasi merupakan return yang telah terjadi dan 

dihitung berdasarkan data historis. Return ekspektasi merupakan return yang 

diharapkan di masa yang akan datang dan belum pasti. Return yang diterima oleh 

investor juga terbagi atas dua jenis, yang pertama adalah current income 

(pendapatan lancar), yaitu keuntungan yang didapat melalui pembayaran yang 

bersifat periodik seperti deviden. Current income biasanya diterima dalam bentuk 

kas atau setara kas sehingga dapat diuangkan secara cepat. Salah satu contohnya 

adalah deviden saham yang dibayarkan dalam bentuk saham yang bisa dikonversi 

menjadi uang kas dengan cara menjual saham yang diterimanya. Yang kedua 

adalah capital gain atau capital loss (keuntungan selisih harga), merupakan selisih 

laba atau rugi yang dialami oleh pemegang saham karena harga saham sekarang 

relatif lebih tinggi atau rendah dibandingkan harga saham sebelumnya. Jika harga 

saham sekarang lebih tinggi daripada harga saham sebelumnya maka pemegang 
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saham mengalami capital gain (untung), sebaliknya jika harga saham sekarang 

lebih rendah daripada harga saham sebelumnya maka pemegang saham 

mengalami capital loss (rugi). Robert Ang (1997), menyatakan bahwa tanpa 

adanya yang dapat dinikmati dari suatu investasi tentunya investor tidak mau 

berinvestasi jika pada akhirnya tidak ada hasil. Setiap investasi baik jangka 

panjang maupun jangka pendek mempunyai tujuan untuk mendapatkan 

keuntungan.  Dengan demikian para investor akan selalu mengupayakan untuk 

membeli saham yang akan memberikan return yang tinggi atau yang  diharapkan. 

Untuk memprediksi return saham banyak faktor yang dapat digunakan sebagai 

parameter, salah satunya dengan menghitung rasio keuangan perusahaan. 

 

Tujuan para pemodal atau investor menanamkan modalnya pada sekuritas saham 

adalah untuk mendapatkan return yang tinggi tetapi dengan tingkat risiko tertentu 

atau mendapatkan return tertentu dengan tingkat risiko yang rendah. Risiko 

merupakan kemungkinan perbedaan antara return yang akan diterima dengan 

return yang diharapkan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya maka 

semakin besar pula risiko investasi tersebut. Terdapat beberapa sumber risiko 

yang dapat mempengaruhi besarnya risiko suatu investasi, yaitu risiko suku 

bunga, risiko pasar, risiko inflasi, risiko bisnis, risiko financial, risiko likuiditas, 

risiko nilai tukar mata uang (valas), dan risiko negara. Dalam manajemen 

investasi risiko dibagi dalam dua jenis, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak 

sistematis. Risiko sistematis merupakan risiko yang berkaitan dengan perubahan 

yang terjadi di pasar secara keseluruhan. Perubahan pasar tesebut akan 
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mempengaruhi variabilitas return suatu investasi. Dengan kata lain, risiko 

sistematis merupakan risiko yang tidak dapat didiversifikasi. Risiko sistematis 

akan tetap ada walaupun diversifikasi telah dilakukan dengan optimal. Risiko 

tidak sistematis dikenal sebagai risiko spesifik (risiko perusahaan) merupakan 

risiko yang tidak berkaitan dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Risiko 

tidak sistematis lebih terkait pada perubahan kondisi mikro perusahaan penerbit 

sekuritas. Risiko ini dapat diminimalkan atau dihilangkan dengan melakukan 

diversifikasi. 

 

Investor biasanya lebih mementingkan risiko sistematis dalam menentukan 

investasi karena risiko tidak sistematis dapat dihilangkan dengan diversifikasi, 

sedangkan risiko sistematis walaupun didiversifikasi tidak dapat dihilangkan. 

Risiko sistematis disebut juga dengan Beta (β). Beta dapat digunakan untuk 

mengukur volatilitas dari suatu saham. Beta memiliki pengaruh terhadap persepsi 

investor ketika akan membeli saham tertentu. Oleh karena itu sangatlah penting 

bagi seorang investor untuk menentukan beta dari suatu saham karena akan 

mempengaruhi risiko return yang akan dihadapi. 

 

Investor harus terlebih dahulu menganalisis data keuangan untuk mengetahui 

keadaan perusahaan dengan menggunakan analisis rasio dalam pengambilan 

keputusan investasinya. Salah satu rasio yang sering digunakan untuk 

pengambilan keputusan investasi adalah PER (Price Earning Ratio) yaitu rasio 

harga saham terhadap laba per sahamnya. Price Earning Ratio (PER) atau rasio 
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laba atas saham merupakan salah satu cara mengukur prestasi kerja saham biasa di 

bursa yang paling lazim digunakan. PER yang tinggi mencerminkan rendahnya 

kapasitas pemilik saham untuk memperoleh kembali nilai sahamnya, (Yeye 

Susilowai 2003 dalam Savitri, 2012). 

 

 Husnan dan Pudjiastuti (2004) menjelaskan bahwa Price Earning Ratio (PER) 

merupakan perbandingan antara harga pasar suatu saham (market price) dengan 

Earning Per Share (EPS) dari saham yang bersangkutan. Kegunaan dari PER 

adalah untuk melihat bagaimana pasar menghargai kinerja saham suatu 

perusahaan terhadap kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh EPS-nya. 

Semakin tinggi rasio PER maka semakin tinggi pertumbuhan laba yang 

diharapkan oleh pemodalnya. PER juga dapat menunjukkan kualitas suatu saham 

dengan membagi saham menjadi dua yaitu saham glamour dan saham value. 

Saham glamour merupakan saham yang tampilannya cantik dilihat dari tingginya 

volume perdagangannya sehingga dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk 

memiliki saham tersebut. Sebaliknya saham value adalah saham yang tampilannya 

dilihat dari volume perdangangannnya kurang baik sehingga investor memandang 

saham tersebut kurang menarik.   

 

 Penelitian tentang pengaruh risiko dan PER terhadap return dan harga saham 

telah banyak dilakukan sebelumnya, namun studi tentang penelitian di bidang ini 

masih dianggap menarik untuk diteliti karena adanya inkonsistensi hasil 

penelitian.  



9 
 

Tutut Dewi Astuti (2009) melakukan penelitian analisis data panel untuk menguji 

pengaruh risiko terhadap return saham. Penelitian dilakukan pada 11 perusahaan 

farmasi yang tercatat di BEI periode Januari 2007 – Desember 2008. Dari hasil 

analisis diketahui bahwa model yang paling tepat digunakan dalam pembentukan 

model return saham sektor farmasi adalah model satu komponen efek waktu yang 

dipengaruhi oleh risiko. Model yang terbentuk menjelaskan bahwa variabel 

dependen return saham dipengaruhi oleh unit waktu dan variabel risiko 

berpengaruh signifikan terhadap return saham di sektor farmasi. Sedangkan uji 

pengaruh perusahaan di sektor farmasi terhadap return saham menunjukkan hasil 

yang tidak signifikan. 

 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Martha Suhardiyah (2003), berjudul “Pengaruh 

Price Earning Ratio dan Risiko Terhadap Return Saham Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdapat di Bursa Efek Jakarta. Sampel penelitian sebanyak 134 perusahaan 

manufaktur go public selama 3 tahun berturut-turut. Dari penelitian ini diketahui 

bahwa variabel PER terdapat pengaruh negative antara PER dan return. 

Sedangkan variabel risiko mempunyai pengaruh positif terhadap return. 

 

Esti Puji Astutik (2005), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Earning 

Per share, Price Earning Ratio, dan Debt to equity Ratio terhadap Return Saham 

pada Perusahaan Properti yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakata”. Dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa. secara simultan variabel EPS,PER, dan DER 

berpengaruh secara signifikan terhadap return saham, hal ini dapat dilihat dari 
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nilai Fhitung (7,130) > Ftabel (2,78) dan besarnya nilai probabilitas adalah 0,039 

lebih kecil dari 0,05. Variabel PER tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

return saham, hal ini dapa tdilihat dari nilai t-hitung (-0,593) < t-tabel (2,01) dan 

besarnya probabilitas value adalah 0,556 lebih besar dari 0,05. 

Rio Malintan (2011), melakukan penelitian mengenai pengaruh Price Earning 

Ratio (PER) terhadap return saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa Price 

Earning Ratio (PER) berpengaruh positif signifikan terhadap return. 

 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Risiko Sistematis  dan 

Price Earning Rasio (PER) Terhadap Return Pada Perusahaan 

Pertambangan Yang Tergabung Dalam Indeks Kompas 100” Periode Tahun 

2009-2011. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 

Apakah terdapat  pengaruh risiko sistematis dan Price Earning Ratio 

(PER) terhadap return perusahaan pertambangan yang tergabung dalam 

indeks kompas 100? 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

“Untuk mengetahui pengaruh risiko sistematis dan Price Earning Ratio 

(PER) terhadap return perusahaan pertambangan yang tergabung dalam 

indeks kompas 100” 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

informasi tambahan yang berguna sebagai bahan pertimbangan dalam 

melakukan kegiatan investasi. 

2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

informasi tambahan kepada pihak manajemen sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengatasi permasalahan yang berhubungan 

dengan kinerja perdagangan saham. 

3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan mampu digunakan 

sebagai bahan referensi bagi peneliti lainnya yang berhubungan 

dengan topik pada penelitian ini. 
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1.4 Kerangka Pemikiran 

Investasi sering didefinisikan dengan menempatkan uang atau modal demi hasil 

atau bunga dengan cara membeli properti, saham, obligasi dan lain-lain. Indeks 

kompas 100 merupakan salah satu pilihan terbaik untuk melakukan investasi 

karena saham-saham yang masuk dalam perhitungan indeks kompas 100 

merupakan saham yang likuid dan telah diseleksi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) 

melalui berbagai kriteria. Seorang investor dalam memulai investasinya harus 

dapat memutuskan tujuan dan karakteristik investasinya, hal ini dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, diantaranya adalah dengan melihat dan membandingkan 

risiko sistematis dan Price Earning Ratio (PER)  terhadap return. 

Return merupakan tingkat keuntungan yang akan diperoleh oleh investor yang 

menanamkan dananya di pasar modal. Tanpa adanya tingkat keuntungan yang 

dinikmati dari suatu investasi investor tidak akan melakukan investasi. Penelitian 

ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan dan pengaruh dari 

variabel independen yaitu risiko sistematis dan Price Earning Ratio (PER) 

terhadap variabel dependen yaitu return. 

Setelah merumuskan masalah dan menentukan batasan ruang lingkup penelitian, 

langkah selanjutnya adalah pengumpulan data berupa harga saham bulanan yang 

diambil dari periode Januari 2008 hingga Desember 2011. Data-data yang 

diperoleh dari data harga saham penutupan bulanan dicari return saham dan risiko 

saham per bulan kemudian dibuat rata-rata tiap tahunnya. Sedangkan data yang 

berupa rasio keuangan diperoleh dari laporan keuangan tahunan periode 2009 

hingga Desember 2011. Proses analisis secara keseluruhan dilakukan dengan 



13 
 

menggunakan Microsoft Exsel dan Eviews 4.1 untuk menganalisis hubungan dan 

pengaruh dari risiko sistematik dan Price Earning Ratio (PER) terhadap return 

saham. 

Secara sederhana kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat dalam 

gambar.1 di bawah ini : 

 

 

  

 

   

 

 

 

Gambar.1 Bagan Kerangka Pemikiran 

 

1.5 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang, permasalahan dan kerangka pemikiran, maka 

penulis dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut : 

“Risiko sistematis dan Price Earning Ratio (PER) memiliki pengaruh 

signifikan terhadap return saham perusahaan pertambangan yang tergabung 

dalam indeks kompas 100”. 

Risiko Sistematis 

(X1) 

Price Earning Ratio 

(PER) 

(X2) 

 

 Return 

(Y) 


