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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menarik bagi investor untuk menanamkan

modal untuk diinvestasikan dalam berbagai bentuk sekuritas. Indonesia merupakan

salah satu emerging market, yaitu negara dengan ekonomi rendah menuju ke level

menengah pendapatan per kapita. Negara tersebut 80% dari populasi global, dan

mewakili sekitar 20% dari ekonomi dunia. Istilah emerging market diciptakan oleh

Antoine W. Van Agtmael pada tahun 1981 (World Bank, 2015).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang kuat dan menonjol

diantara negara-negara berkembang selain Brazil. Indonesia telah membuktikan

perekonomian domestik yang kuat dan mempertahankan perkembangan yang paling

kuat lebih dari 3 tahun. Pasar modal merupakan penggerak ekonomi bagi negara.

Pasar modal suatu negara sangat dipengaruhi oleh investasi khususnya investasi

saham yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki modal melalui perantara pasar

saham atau stock market.
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Gambar 1.1
Return IHSG per Semester pada tahun 2012-2016

Sumber: Bareksa.com (2017).

Berdasarkan data Bareksa, pada tahun 2013, IHSG

menghasilkan return minus 11,30 persen di semester kedua. Kondisi tersebut

dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal yang menyebabkan dana asing keluar

senilai total Rp 32 triliun dan juga inflasi bulan Juli yang tinggi 3,2 persen dan

inflasi tahunan yang melebihi ekspektasi pemerintah sepanjang tahun sebesar 8,61

persen. Namun, pada tahun 2014, IHSG kembali positif dengan return yang

mencapai 14,14 persen di semester kedua. Selanjutnya, hal tersebut terulang kembali

pada tahun 2015, yang menghasilkan return minus 6,05 persen di semester pertama

dan minus 6,47 persen di semester kedua 2015. Pada tahun 2015, bukan hanya

Indonesia, mayoritas bursa utama di dunia juga menderita penurunan indeks harga
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saham. Ini disebabkan oleh kebijakan bank sentral AS (The Federal Reserve)

menaikkan suku bunganya (Fed rate). Rencana yang sudah dihembuskan sejak awal

tahun ini akhirnya baru direalisasikan pada media. Suku bunga Fed rate naik 25 basis

poin menjadi 0,25-0,50 persen. Kebijakan tersebut membuat para investor global

mengalihkan sebagian dananya ke Amerika Serikat. Setelah itu, di tahun 2016 IHSG

kembali menguat dengan return 9,22 persen dan 5,58 persen di semester pertama dan

kedua.

Dalam melakukan investasi tentunya hasil akhir yang diharapkan oleh

investor adalah pengembalian berupa capital gain dan dividen.Capital gain adalah

selisih dari harga beli dan harga jual yang diterima oleh investor. Dividen adalah

pembagian laba yang diperoleh perusahaan kepada pemegang saham dan porsi

dividen yang dibagikan akan ditentukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS).

Dalam melakukan investasi saham, investor cenderung menganalisis terlebih

dahulu. Analisis tersebut digunakan untuk menyeleksi saham yang sehat dan

mengurangi resiko dalam investasi. Analisis pergerakan saham terdiri dari 2 macam,

yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal.

Analisis fundamental merupakan metode analisis yang mengukur nilai

intrinsik sebuah perusahaan dengan menggunakan loparan keuangan. Analisis

fundamental  biasanya digunakan untuk invenstasi jangka panjang. Analisi

fundamental menggunakan rasio-rasio perusahaan sebagai patokan, seperti Return On
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Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), Net Profit Margin

(NPM), Price of Book Value (PBV), dan lain-lain.

Analisis teknikal merupakan metode analisis yang memprediksi harga saham

dengan menggunakan Informasi historis dalam bentuk trend an grafik. Akademisi

mengkritik metode ini tidak menggunakan informasi yang lain selain harga histeris.

Contoh analisis teknikal seperti get down, trend line, break out, head and shoulder

patter, dan lain-lain.

Penghapusan Pencatatan (Delisting) terjadi apabila saham yang tercatat di

Bursa mengalami penurunan kriteria sehingga tidak memenuhi persyaratan

pencatatan, maka saham tersebut dapat dikeluarkan dari pencatatan di Bursa. Salah

satunya adalah perusahaan PT Lamicitra Nusantara Tbk (LAMI). LAMI menyatakan

kepada bursa rencana untuk go private dan voluntary delisting per 29 September

2016 lalu. Dalam keterbukaan informasi kepada publik, LAMI menyatakan siap

membeli kembali saham publik terkait rencana emiten menjadi perusahaan tertutup

(go private).Harga penawaran tender saham emiten pembangunan dan pengelolaan

properti, jasa, perdagangan dan pertokoan ini dipatok sebesar Rp 531 per saham.Di

semester satu 2016, LAMI mencatat laba bersih Rp 11 miliar. Di periode yang sama

tahun sebelumnya, laba bersih mencapai Rp 25 miliar. LAMI akan menggelar rapat

umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) untuk meminta go private pada 30

November 2016. Kedua saham yang mau delisting tersebut sudah dihentikan
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perdagangannya atas permintaan emiten. Meski tidak lagi memperdagangkan saham

di bursa, emiten ini tidak berniat jadi perusahaan tertutup (Tribunews, 2016).

Penelitian ini menggunakan model yang diterapkan dan dimodifikasi

berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Haque dan Faruquee pada

tahun 2013. Mereka menggunakan model ini untuk menentukan hubungan berbagai

fundamental seperti Earning Per Share (EPS), Net Profit Margin (NPM), Price of

Book Value (PBV), Return On Equity (ROE), dan Return On Asset (ROA) antara

harga saham. Tetapi untuk penelitian ini, variabel akan menjelaskan hubungan

terhadap return saham. Model ini telah dipilih karena model ini telah diuji

sebelumnya di Bursa Efek Dhaka dan cukup dalam menjelaskan perubahan harga

dengan beberapa faktor termasuk fundamental umum.

Berdasarkan uraian masalah terhadap return di atas dan berbagai hasil penelitian

mengenai pengaruh faktor fundamental terhadap Stock Return, peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Analisis Pengaruh Faktor

Fundamental terhadap Stock Return pada Emiten Sektor Manufaktur di Bursa

Efek Indonesia Periode 2012-2016”.

1.2 Permasalahan Penelitian

Adapun permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:
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a) Bagaimana pengaruh Return On Assets (ROA) terhadap Stock Return emiten

sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia?

b) Bagaimana pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap Stock Return emiten

sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia?

c) Bagaimana pengaruh Earing Per Shares (EPS) terhadap Stock Return emiten

sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia?

d) Bagaimana pengaruh Net Profit Margin (NPM) terhadap Stock Return emiten

sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia?

e) Bagaimana pengaruh Price to Book Value (PBV) terhadap Stock Return

emiten sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara Return On Assets (ROA)

terhadap Stock Return emiten sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

b) Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara Return On Equity (ROE)

terhadap Stock Return emiten sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

c) Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara Earing Per Shares (EPS)

terhadap Stock Return emiten sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
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d) Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara Net Profit Margin (NPM)

terhadap Stock Return emiten sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

e) Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara Price to Book Value (PBV)

terhadap Stock Return emiten sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Perusahaan

Pihak manajemen perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan  dari segi

laporan keuangan sehingga dapat menarik para investor menanamkan modal di

perusahaan untuk usaha pengembangan perusahaan. Perusahaan juga dapat

berusaha memaksimalkan kekayaan para pemegang saham melalui faktor-

faktor yang dapat mendorong peningkatan harga saham.

b) Investor

Penelitian ini bisa dijadikan alat bantu analisis terhadap saham yang

diperjualbelikan di bursa melalui variabel-variabel yang digunakan dalam

penelitian ini sehingga para investor dapat memilih pilihan investasi yang

dinilai paling tepat.

c) Akademis

Sebagai bahan kajian dalam penelitian sejenis di waktu yang akan datang.



8

Edy Krisnadi, Analisis Pengaruh Faktor Fundamental Terhadap Stock Return Pada Emiten
Sektor Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016, 2018
UIB Repository©2018

d) Masyarakat

Penelitian ini bisa digunakan sebagai informasi tambahan untuk mengukur

kinerja perusahaan-perusahaan yang didasarkan pada informasi laporan

keuangan.

1.4 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan lebih lanjut, terperinci dan jelas, maka

sistematika pembahasan diatur sebagai berikut:

BAB I :  PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, permasalahan penelitian, tujuan dan

manfaat penelitian yang dilakukan.

BAB II    :  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini menguraikan bagaimana kerangka teoritis yang dilakukan dan

perumusan hipotesis.

BAB III  :  METODE PENELITIAN

Bab ini mendeskripsikan uraian tentang rancangan penelitian, objek

penelitian, definisi operasional variabel, serta teknik pengumpulan data

dan metode analisis data.

BAB IV  :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN
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Bab ini mengurai analisis-analisis penelitian yang dilakukan dan

pembahasan secara rinci.

BAB V    :  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Bab ini mengungkapkan kesimpulan, keterbatasan dari penelitian, serta

rekomendasi untuk penelitian berikutnya.


