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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor properti sebagai salah satu instrumen usaha biasanya dipilih

investor manakala suku bunga perbankan sudah turun. Tidak hanya itu,

keputusan untuk berinvestasi di sektor ini juga harus didorong oleh kondisi 

ekonomi makro yang kondusif, seperti laju inflasi yang rendah, pertumbuhan 

ekonomi dan daya beli masyarakat yang relatif tinggi.

Jika ingin berinvestasi di sektor properti, harus berorientasi untuk

jangka panjang. Karena itu, menghitung suku bunga dan imbal hasilnya (yield)

juga harus untuk jangka lama, minimal untuk lima tahun ke depan. Kalau

ingin mendapatkan imbal hasil yang memuaskan, selama periode itu Anda 

harus rela membenamkan uang di sektor properti.

Biasanya, sumber pendanaan yang diinvestasikan oleh sebagian besar 

investor (perorangan) di sektor properti tidak semua berasal dari kantong

sendiri, tetapi perpaduan antara modal sendiri dan pinjaman dari bank. Oleh 

karena itu, faktor suku bunga perbankan, terutama suku bunga Kredit

Pemilikan Rumah (KPR) atau Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), menjadi 

salah satu faktor penting untuk membeli produk properti, baik rumah

(horizontal), apartemen, maupun kios-koios yang dibangun di pusat

perdagangan.

Pelaku usaha yag berinvestasi di pasar modal dengan membeli saham

emiten yang bergerak disektor properti, juga selayaknya mempertimbangkan 
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hal-hal di atas. Pasalnya, bagus tidaknya kondisi perusahaan-perusahaan yang 

bergerak disektor properti sangat ditentukan oleh kondisi internal perusahaan 

itu serta kondisi makro ekonomi yang melingkupinya. Meskipun pengerjaan 

konstruksi proyek properti komersial di daerah Jakarta dan sekitarnya masih 

terus berjalan, kondisi sebagian perusahaan properti sekarang sedang

mengalami kesulitan arus kas (cash flow). Pasalnya, ya itu tadi, suku bunga 

bank masih relatif tinggi meskipun Bank Indonesia (BI) sudah menurunkan 

secara bertahap suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 11,25 persen.

Di sisi lain, daya beli masyarkat belum pulih setelah di hantam

kenaikan harga bahan bakar minyak sebesar 126% pada Oktober 2005. Walau 

BI selaku otoritas moneter menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate secara 

bertahap, namun kalau suku bunga kredit masih tiggi, sektor riil, termasuk 

kegiatan usaha properti, tidak akan berjalan (Kompas, Jum’at 15 September

2006).

Seharusya penurunan BI Rate bisa diikuti dengan penurunan suku

bunga kredit, temasuk suku bunga KPR. Namun, hal itu tidak terjadi seketika. 

Perbankan membutuhkan waktu untuk bisa menurunkan kredit komersial ke 

level yang rional bagi masyarakat maupun dunia usaha. Untuk saat ini, spread

antra suku bunga BI Rate dan suku bunga komersial 4-7 persen. 

Saat ini suku bunga KPR rata-rata 15-16 persen per tahun, sedangkan 

suku bunga kredit konstruksi adalah sebesar 18-19 persen. Tingkat suku bunga 

yang tinggi seperti membuat banyak konsumen yang cenderung untuk

memilih menahan pembelian terhadap properti. Sebagian masyarakat lapisan 
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atas yang memiliki kelebihan likuiditas, kini cenderung menahan uang mereka 

lebih lama sebelum memutuskan untuk membeli produk properti.

Produk properti cenderung masih dijadikan sebagai salah satu

instrumen investasi. Bahkan bagi sebagian orang justru digunakan untuk

menyembunyikan dan memutar uang. Sebaliknya, bagi aparat pajak, saat ini 

produk properti telah dijadikan alat untuk memperluas basis pajak. Oleh

karena itu, menurunnya penjualan produk properti yang terjadi pada akhir-

akhir ini tidak semata karena rendahnya daya beli masyarakat atau karena 

tingginya suku bunga. Akan tetapi juga karena gencarnya aparat pajak dalam 

membidik para wajib pajak. Hal ini dikarenakan produk properti merupakan 

objek pajak yang sangat potensial bagi penerimaan negara..

Pada umumnya untuk berinvestasi di pasar modal tidak saja

memerlukan pemikiran yang lebih rumit dan informasi yang lebih kompleks,

namun juga menghadapi resiko yang relatif lebih besar bila dibandingkan

dengan bentuk-bentuk simpanan pada sistem perbankan.

Di antara surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal, 

saham adalah jenis surat berharga yang paling banyak dikena l masyarakat. 

Tujuan dari investor yang menanamkan modalnya dalam bentuk saham yaitu 

untuk memaksimalkan kekayaan, yang didapat dari dividen atau dari capital

gain saat saham tersebut dijual. Merekapun harus siap menghadapi bila hal 

sebaliknya terjadi, di sisi lain pihak manajemen perusahaan juga berusaha

memaksimalkan kesejahteraan shareholder melalui kewenangan yang

diberikan dalam membuat keputusan. Keputusan tersebut harus dibuat dengan 

hati-hati karena berpangaruh terhadap nilai jual saham.
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Tinggi rendahnya nilai perusahaan yang tercermin dalam harga saham 

akan dipengaruhi oleh keputusan manajemen yang tercermin dalam kinerjanya 

melalui keputusan keuangan yang dilakukan. Secara umum keputusan

keuangan terdiri dari investasi atau pembelanjaan, dividen atau distribusi laba,

dan hutang atau pendanaan perusahaan.

Manajer perusahaan, khususnya manajer keuangan harus bisa

membuat keputusan sumber pendapatan yang tepat, apakah perusahaan harus 

memanfaatkan sumber dana internal (laba ditahan/ return earning dan

depresiasi), sumber dana eksternal (hutang dari kreditur dari penerbitan

saham), atau kombinasi dari keduanya, karena masing-masing sumber

pendanaan tersebut memiliki karakteristik dan konsekuensi yang berbeda

terhadap nilai perusahaan. Faktor yang perlu diperhatikan yaitu manfaat dan 

biaya dari berbagai alternatif  pendanaan tersebut.

Agar dapat memaksimalkan kekayaan para investor, perusahaan

dituntut untuk tumbuh, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan nilai

perusahaan. Pertumbuhan tersebut dapat terwujud bila perusahaan

memanfaatkan kesempatan investasi dengan efektif.

Perilaku investor di sini antara lain ada investor yang tidak suka resiko 

atau menghindari resiko (risk averter), netral terhadap resiko (risk neutral),

dan suka akan resiko (risk seeker). Berdasarkan latar belakang tersebut,

penulis tertarik untuk meneliti  pengaruh Fnancial Leverage (FL) dan

investasi (I) terhadap Return on Equity (ROE) pada perusahaan properti di 

Bursa Efek Jakarta Periode 2000 – 2005.
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah yang 

diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh Financial Leverage (FL) terhadap Return on Equity 

pada perusahaan di BEJ?

2. Apakah ada pengaruh Investasi (I) terhadap Return on Equity pada

perusahaan di BEJ?

3. Apakah ada pengaruh Financial Leverage (FL) dan Investasi (I) secara 

bersama-sama terhadap Return on Equity pada perusahaan di BEJ?

C. Pembatasan Masalah

Agar masalah yang diteliti tidak menyebar terlalu luas dan untuk

kemudahan dalam penelitian, dilakukan pembatasan terhadap masalah yang 

diteliti. Pembatasan masalah tersebut antara lain :

1. Penelitian dilakukan terhadap 33 perusahaan properti yang terdaftar di

BEJ dan memenuhi syarat yang diperlukan dalam penelitian, seperti

memiliki laporan keuangan selama enam tahun, selama periode

pengamatan tidak mengalami akuisisi.

2. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian 6 tahun, yaitu tahun

2000 sampai dengan tahun 2005.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diajukan, penelitian ini

ditujukan untuk mengetahui:
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1. Pengaruh Financial Leverage (FL) terhadap Return on Equity pada

perusahaan di BEJ.

2. Pengaruh Investasi (I) terhadap Return on Equity pada perusahaan di BEJ.

3. Pengaruh Financial Leverage (FL) dan Investasi (I) secara bersama-sama

terhadap Return on Equity pada perusahaan di BEJ.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Memberi kontribusi  terhadap perkembangan pengetahuan, khususnya di 

bidang manajemen keuangan tentang pengaruh financial leverage dan

investasi terhadap Return on Equity.

2. Sebagai dasar pertimbangan dan pemahaman bagi pembuat kebijakan

bisnis, para investor dan calon investor dalam penanaman modalnya.

3. Sebagai informasi tambahan bagi manajer perusahaan properti yang listed 

di BEJ dalam pengambilan keputusan, khususnya kebijakan tentang

Return on Equity, financial leverage, dan investasi.

4. Bagi peneliti lain, penelitian ini masih terbatas pada pengaruh financial

leverage dan investasi terhadap Return on Equity, diharapkan dapat

dilakukan penelitian yang lebih mendalam dan dikembangkan lagi

mengenai Return on Equity.


