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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Investasi ke dalam aktiva keuangan dapat berupa investasi langsung dan 

investasi tidak langsung. Investasi langsung dilakukan dengan membeli 

langsung aktiva keuangan dari suatu perusahaan baik yang dapat diperjual 

belikan maupun yang tidak dapat diperjual-belikan. Sebaliknya investasi 

tidak langsung dilakukan dengan membeli saham dari perusahaan investasi 

yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan dari perusahaan-

perusahaan lain (Jogiyanto, 2008: 9). 

Pasar modal sebagai sarana investasi, dapat digunakan oleh investor 

untuk ikut serta dalam kepemilikan saham suatu perusahaan. Pasar modal 

merupakan tempat perusahaan yang membutuhkan dana untuk menjual surat 

berharga jangka panjangnya dan tempat para investor melakukan investasi. 

Pasar modal ini memperjual belikan produk berupa dana yang bersifat 

abstrak, sedangkan dalam bentuk konkritnya produk yang diperjual belikan di 

pasar modal berupa lembar surat-surat berharga di bursa efek (Tandelilin, 

2001: 25). Bursa efek yang terbesar di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Pemegang saham dari PT. BEI adalah perusahaan pialang efek yang 

menjadi anggota PT. BEI dan mereka inilah yang diperkenankan melakukan 

aktivitas perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia. Kegiatan pengelola 

perdagangan efek meliputi pencatatan saham yang akan diperdagangkan, 
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fasilitator perdagangan efek pada lantai bursa, pengorganisasian terhadap 

perusahaan yang terdaftar, pengawasan terhadap jalannya perdagangan efek 

di lantai bursa, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan analisis pasar 

modal dan penyebaran informasi perdagangan. 

Pasar modal memperdagangkan beberapa jenis sekuritas yang 

mempunyai tingkat risiko berbeda-beda. Saham merupakan salah satu 

sekuritas yang mempunyai tingkat risiko yang cukup tinggi. Risiko tinggi 

tercermin dari ketidakpastian return yang akan diterima oleh investor di masa 

mendatang. Hal ini disebabkan risiko saham berhubungan dengan keadaan-

keadaan yang terjadi seperti keadaan perekonomian, politik, industri, dan 

keadaan perusahaan atau emiten. Kalau investor ingin memperoleh 

keuntungan dari suatu investasi saham, maka harus diperhatikan faktor-faktor 

yang mempengaruhi return saham. Faktor-faktor tersebut bisa saja faktor dari 

luar maupun faktor dari dalam perusahaan itu sendiri. Return merupakan 

salah satu faktor yang memotivasi investor untuk melakukan investasi dan 

juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas 

investasi yang dilakukan. Atau bisa juga dikatakan return merupakan hasil 

yang diperoleh dari suatu investasi.  

Sumber return terdiri dari dari dua komponen, yaitu yield dan capital 

gain/loss. Yield merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas 

atas pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Yield 

untuk investasi dalam saham ditunjukkan  oleh deviden yang diterima. 

Sedangkan capital gain/ loss merupakan kenaikan atau penurunan harga 
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suatu surat berharga, yang dapat memberikan keuntungan atau kerugian bagi 

investor. Capital gain/ (loss) dapat pula diartikan sebagai pertambahan atau 

penurunan keuntungan akibat adanya perubahan harga suatu surat berharga. 

Apabila surat berharga mengalami kenaikan harga, maka investor akan 

mendapatkan tambahan keuntungan dari nilai selisih harga yang terjadi, dan 

sebaliknya apabila suatu surat berharga mengalami penurunan harga, maka 

investor akan mengalami penurunan keuntungan dari selisih harga tersebut 

(Tandelilin, 2001: 48). 

 Tidak semua investor menyukai deviden dan akan memegang saham 

selamanya. Investor seperti ini biasanya lebih mementingkan capital gain 

daripada deviden (Jogiyanto, 2008: 138). Sepanjang investor lebih menyukai 

capital gain daripada deviden, maka tidak tepat jika kita hanya memusatkan 

perhatian pada deviden. Untuk itu diperlukan suatu model penilaian yang 

lebih mudah untuk diaplikasikan, tetapi mempunyai akurasi yang dapat 

dipercaya oleh para investor maupun para analis, dan sepertinya PER dapat 

memenuhi hal tersebut.  

Banyak para pialang, praktisi, dan pelaku pasar modal yang lebih 

menaruh perhatian terhadap Price Earning Ratio (PER), yaitu rasio antara 

harga saham dengan Earning Per Share (Agus Sartono, 2001: 86). PER 

mencerminkan seberapa besar investor bersedia untuk membayar harga suatu 

saham dibandingkan dengan labanya. Di samping itu PER juga diartikan 

sebagai indikator kepercayaan pasar terhadap prospek pertumbuhan 

perusahaan. Dalam penggunaan PER biasanya para praktisi akan menentukan 
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apakah ia lebih optimistik atau pesimistik terhadap pasar secara keseluruhan. 

Jika ia lebih optimistik terhadap prospek pertumbuhan perusahaan maka ia 

akan membeli saham, dan jika sebaliknya maka ia akan menjual sahamnya. 

Dengan asumsi pertumbuhan pendapatan tetap untuk seluruh industri, 

investor akan memilih saham-saham dengan nilai PER yang lebih rendah. 

Akan tetapi pada situasi tertentu misalnya dengan kondisi perekonomian yang 

tidak stabil investor yang lebih menyukai capital gain daripada deviden, 

biasanya  mereka adalah investor yang berani menanggung risiko. Artinya 

mereka akan berani menanggung risiko yang tinggi bila mereka 

mengasumsikan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Demikian 

pula dalam hal PER ini, investor yang berani menanggung risiko akan lebih 

memilih saham yang diperkirakan akan memiliki PER yang tinggi, karena 

tingginya PER kemungkinan adalah karena tingginya harga saham yang 

berarti terjadi capital gain. Dengan meningkatnya permintaan saham maka 

harga saham akan meningkat sehingga akan terjadi capital gain yang 

menguntungkan bagi investor.   

Prospek pemasaran hasil produksi juga dapat mempengaruhi perubahan 

harga saham di bursa efek. Dengan meningkatnya penjualan, maka 

pertumbuhan laba perusahaan pun  meningkat dan kesempatan untuk 

menghasilkan keuntungan menjadi lebih besar. Sehingga akan menarik minat 

investor untuk menanam saham. Apabila penjualan meningkat diharapkan 

harga saham pun akan mengalami peningkatan, yang dapat menyebabkan 

terjadinya capital gain sehingga return saham akan meningkat. 
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Perubahan tingkat suku bunga SBI juga memberikan pengaruh terhadap 

perubahan harga saham. Suku bunga SBI yang rendah akan mengakibatkan 

bunga kredit menurun dan bunga deposito juga rendah. Hal ini akan membuat 

investor kurang tertarik untuk menyimpan modalnya di deposito karena 

kurang menguntungkan. Mereka akan lebih tertarik untuk menanamkan 

modalnya pada saham karena dirasa akan memberikan keuntungan yang lebih 

tinggi dibandingkan mendepositokan uangnya di bank. Suku bunga dengan 

harga sebuah sekuritas, memiliki hubungan ceteris paribus. Artinya jika suku 

bunga pasar meningkat maka mengakibatkan harga suatu sekuritas 

mengalami penurunan. Apabila suku bunga tabungan deposito naik secara 

signifikan maka investor akan memutuskan untuk meningkatkan saldo 

depositonya dan mengurangi bahkan menjual sebagian saham yang 

dimilikinya. Apabila hal ini dilakukan oleh banyak investor maka yang akan 

terjadi adalah terjadinya kelebihan penjualan/ penawaran saham sehingga 

sesuai dengan hukum permintaan menyebabkan harga saham turun 

(Tandelilin, 2001: 48).  

 Sebelumnya sudah banyak penelitian yang mengkaji faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga saham atau return saham. Namun diantara penelitian-

penelitian tersebut masih terdapat beberapa perbedaan. Diantaranya adalah 

PER yang dalam penelitian Yeye Susilowati (2003) “ berpengaruh negatif 

secara signifikan terhadap harga saham”, namun dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Purnomo (1998) “berpengaruh positif secara signifikan 

terhadap harga saham”, dan PER dalam penelitian yang dilakukan Antariksa 
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Budileksmana dan Barbara Gunawan (2003) “ berpengaruh positif terhadap 

return portofolio saham”. Beberapa penelitian empiris yang meneliti 

perubahan tingkat suku bunga terhadap return saham seperti yang pernah 

dilakukan oleh Smirlock dan Yawitz (1985) menyatakan bahwa, “perubahan 

tingkat suku bunga akan mempengaruhi tingkat return di pasar modal”.  

Sementara itu, menurut penelitian yang dilakukan I Wayan Nuka Lantara 

(2004) “suku bunga SBI berpengaruh pada return pasar yang negatif”. Dalam 

penelitian yang dilakukan Sugeng Sulistiono dalam Sumilir (2003) “tingkat 

penjualan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham”, 

namun Baron dan Stober dalam Kristyana Dananti (2004) menemukan bahwa 

“perubahan volume perdagangan sering disertai dengan perubahan harga 

saham, dengan meningkatnya harga saham akan mengakibatkan return saham 

suatu perusahaan juga turut meningkat”. 

 Berdasarkan perbedaan hasil penelitian-penelitian tersebut di atas, 

maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian skripsi dengan judul 

“PENGARUH PRICE EARNING RATIO, VOLUME PENJUALAN, 

DAN TINGKAT SUKU BUNGA SBI TERHADAP RETURN SAHAM 

(Study Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2004-

2007)”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka 

yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah Price Earning Ratio berpengaruh terhadap return saham? 

2. Apakah  volume penjualan berpengaruh terhadap return saham? 

3.  Apakah suku bunga SBI berpengaruh terhadap return saham? 

4. Apakah variabel Price Earning Ratio, volume penjualan, dan tingkat suku 

bunga SBI secara bersama-sama dapat mempengaruhi return saham? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan Masalah perlu dilakukan untuk memfokuskan 

penelitian pada pokok permasalahan, mencegah terlalu luasnya 

pembahasan dan terjadinya salah interpretasi atas kesimpulan yang 

dihasilkan. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI), karena BEI cukup mewakili kondisi 

pasar modal di Indonesia. 

2. Perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai laba negatif atau 

tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan, karena 

sesuai pendapat Damodar Gujarati (2003) bahwa estimasi PER 

tidak akan berarti apabila perusahaan mempunyai tingkat 

keuntungan yang negatif. 
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3. Jenis sekuritas yang digunakan sebagai populasi adalah saham 

biasa karena umumnya saham biasa merupakan saham yang 

terbesar. 

4. Faktor-faktor lain seperti inflasi dan pajak diabaikan.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Memperoleh bukti empiris apakah Price Earning Ratio berpengaruh 

terhadap return saham. 

2. Memperoleh bukti empiris apakah volume penjualan berpengaruh terhadap 

return saham. 

3. Memperoleh bukti empiris apakah suku bunga SBI berpengaruh terhadap 

return saham. 

4. Memperoleh bukti empiris apakah Price Earning Ratio, volume penjualan, 

dan suku bunga SBI secara bersama-sama berpengaruh terhadap return 

saham. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak-pihak 

yang membutuhkan, antara lain: 
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1. Bagi Investor  

Sebagai tambahan informasi tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi return saham sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan 

dalam melakukan investasi dalam saham. 

2. Bagi Analis Pasar Modal 

Sebagai tambahan informasi dalam melakukan analisa dan 

meramalkan kinerja perusahaan di masa mendatang. 

3. Bagi Peneliti 

Sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya di bidang pasar 

modal, khususnya return saham. 

4. Bagi Akademisi 

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya khasanah pengetahuan 

dalam bidang pasar modal khususnya tentang return saham dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya.  

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran singkat dalam memudahkan pemahaman 

atas skripsi ini, maka perlu dijelaskan sistematika penulisannya. Berikut ini 

penulis akan menguraikan secara garis besar penyususnan skripsi dalam 

perumusannya dituangkan dalam V bab, dengan tahap-tahap sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan  membahas tentang pokok-pokok permasalahan dari 

skripsi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan 
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masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan 

skripsi. 

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang teori-teori yang relevan dengan 

berpijak dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada. Dalam 

bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang relevan dengan masalah 

penelitian yaitu konsep pasar modal, bursa efek, model penilaian pasar modal, 

faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham, pengertian tentang return 

saham, Price Earning Ratio, volume penjualan produk, suku bunga SBI, 

tinjauan penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis 

dari penelitian ini. 

Bab III Metode Penelitian memberikan penjelasan yang berhubungan 

dengan penelitian yang akan penulis teliti. Dalam bab ini akan dijelaskan 

tentang cara-cara yang dipilih untuk memperoleh jawaban atas permasalahan 

yang diajukan yaitu meliputi ruang lingkup penelitian, populasi dan penetuan 

sample, sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan 

pengukuran, serta metode analisis data untuk penelitian ini.  

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan menguraikan tentang data-data 

yang telah dikumpulkan, yang meliputi deskripsi data, analisis data, dan 

interpretasi atas hasil analisis data. 

Bab V Penutup merupakan bagian akhir dari laporan penelitian yang 

berisi kesimpulan dari penelitian, keterbatasan dari penelitian yang dilakukan, 

serta saran bagi penelitian. 

 




