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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A .   Latar Belakang Masalah 

Pasar modal pada hakekatnya adalah pasar yang tidak berbeda jauh 

dengan pasar tradisional, dimana ada pedagang, pembeli, dan juga ada tawar 

menawar harga. Pasar modal dapat juga diartikan sebagai sebuah wahana 

yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang 

menyediakan dana sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Pasar modal yang 

diharapkan mampu menjadi alternatif pendanaan bagi perusahaan Indonesia 

dan dapat juga sebagai alternatif dalam berinvestasi. 

Dua unsur yang melekat pada setiap modal atau dana yang 

diinvestasikan adalah hasil dan resiko. Dua unsur ini selalu mempunyai 

hubungan timbal balik yang sebanding. Umumnya semakin tinggi resiko, 

semakin besar hasil yang diperoleh dan semakin kecil resiko semakin kecil 

pula hasil yang akan diperoleh.  

Salah satu bidang investasi yang cukup menarik namun tergolong 

beresiko tinggi adalah investasi saham (investasi di pasar modal). Saham 

perusahaan publik, sebagai komoditi investasi tergolong beresiko tinggi, 

karena sifat komoditinya yang sangat peka terhadap perubahan yang terjadi, 

baik perubahan dari luar negeri maupun di dalam negeri, perubahan 
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dibidang politik, ekonomi, dan moneter. Perubahan tersebut dapat 

berdampak positif yang berarti naiknya kurs saham atau berdampak negatif 

yang berarti turunnya kurs saham. 

Untuk itulah dalam melakukan investasi dalam bentuk saham, 

investor harus melakukan analisis terhadap faktor yang dapat mempengaruhi 

kondisi perusahaan emiten, sehingga dapat meminimalisasi kerugian yang 

dapat timbul dari adanya fluktuasi pertumbuhan dan perkembangan emiten 

yang bersangkutan.  

Dalam melakukan analisis dan memilih saham, ada dua aspek 

pendekatan yang sering digunakan, yaitu aspek fundamental dan aspek 

teknikal. Aspek fundamental merupakan faktor yang diidentifikasikan dapat 

mempengaruhi harga saham yang dapat mencerminkan kondisi perusahaan 

emiten.  

Analisis fundamental dilakukan oleh investor menggunakan data 

keuangan perusahaan untuk menghitung nilai intrinsik saham, oleh karena 

itu laporan keuangan merupakan informasi yang sangat penting, karena 

laporan keuangan menggambarkan aspek fundamental perusahaan yang 

bersifat kuantitatif.  

Pemilihan investasi tergantung dari berbagai faktor. Salah satu faktor 

yang mempengaruhi adalah harga kondisi keuangan yang digambarkan 

dalam rasio keuangan. Dengan melakukan analisis fundamental investor 
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dapat memproyeksikan dan menilai suatu perusahaan yang dapat 

memberikan keuntungan bagi investor. 

Ada dua pendapat yang menjelaskan mengapa investor perlu 

melakukan analisis terhadap sekuritas saham. Pendapat pertama 

mengatakan, bahwa pada dasarnya ada saham yang salah harganya 

(mispricing), mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah (mispriced). Dengan 

melakukan analisis dapat dideteksi adanya kesalahan harga tersebut 

sehingga kerugian dapat dihindari. Pendapat kedua mengatakan, bahwa 

harga saham adalah wajar. Faham ini beranggapan bahwa pasar modal 

adalah efisien. Dengan demikian pemilihan saham tidak didasarkan pada 

faktor salah harga, tapi didasarkan pada faktor preferensi resiko para 

investor. 

Investor yang berani menanggung resiko akan mengambil saham 

yang mempunyai resiko tinggi dan konsekwensinya ia juga berpeluang 

untuk memperoleh keuntungan yang tinggi. Sedang investor yang tidak 

berani mengambil resiko akan memilih saham yang memberikan imbal hasil 

yang relatif stabil walaupun nilainya kecil. 

Resiko yang berkaitan dengan investasi saham dapat dikelompokkan 

menjadi dua yaitu, (a) resiko sistematik (systematic risk) adalah resiko yang 

ditanggung oleh semua perusahaan dan (b) resiko tidak sistematik 

(unsystematic risk) adalah resiko yang hanya akan ditanggung oleh 

kelompok (satu) perusahaan tertentu. Resiko sistematis sering disebut 
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sebagai resiko beta. Resiko beta mencerminkan tingkat sensitivitas imbal 

hasil saham perusahaan individual terhadap pasar. Jika kondisi pasar 

membaik (ditunjukkan dengan naiknya indeks pasar) maka saham yang 

memiliki beta positif akan menunjukkan kecenderungan harga saham 

meningkat, demikian juga sebaliknya jika pasar memburuk maka harga 

saham cenderung turun. (Wiwik, 2007).  

Penelitian Anastasia (2003), meneliti tentang analisis faktor 

fundamental dan resiko sistematik terhadap harga saham property di BEJ. 

Variabel yang digunakan yaitu ROA, ROE, Book Value, DER, r (Required 

Rate of Return) dan Resiko Sistematik (beta). Hasil penelitian menunjukkan 

dari hasil uji t, hanya variabel book value, yang berpengaruh secara 

signifikan pada level 5%, sedangkan variabel bebas lainnya yaitu ROA, 

ROE, DER, r (Required Rate of Return) , beta tidak berpengaruh secara 

parsial terhadap harga saham.  

Penelitian ini mereplikasi penelitian Anastasia (2003), perbedaan 

dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan variabel independennya 

yaitu Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Net Profit Margin 

(NPM), Operating profit Margin (OPM), Earning Per Share (EPS), Price 

Eanring Ratio (PER), Debt to equity Ratio (DER) dan Resiko Sistematik 

(Beta). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 

rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, rasio pasar dan resiko sistematik (beta) 

terhadap harga saham. Variabel-variabel fundamental yang digunakan 
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seperti ROA, ROE, NPM, OPM, EPS, PER, DER, dan resiko sistematik 

(Beta) apakah berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengajukan 

penelitian dengan judul: “PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL 

DAN RESIKO SISTEMATIK TERHADAP HARGA SAHAM (Studi 

Pada Perusahaan Manufaktur Di BEJ Periode 2007-2008)”. 

 

B .   Perumusahan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan 

yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah : Apakah Return On 

Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), 

Operating Profit Margin (OPM), Earning Per Share (EPS), Price Earnings 

Ratio (PER), Debt to Equity Ratio (DER) dan resiko sistematik (Beta) 

mempunyai pengaruh terhadap harga saham ? 

 

C .   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penelitian 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh 

Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit Margin 

(NPM), Operating Profit Margin (OPM), Earning Per Share (EPS), Price 
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Earnings Ratio (PER), Debt to Equity Ratio (DER) dan resiko sistematik 

(Beta) terhadap harga saham. 

 

D .   Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi:  

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan pelajaran yang sangat berharga, terutama 

dalam memperbaiki cara berpikir penulis dalam menganalisis dan 

memecahkan masalah dengan metode ilmiah. 

2. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap ROA, ROE, NPM, OPM, 

EPS, PER, DER dan Resiko Sistematik (Beta) serta Harga Saham dan 

pasar modal Indonesia, khususnya investor dan manajemen perusahaan 

serta dapat digunakan sebagai pedoman atau pertimbangan dalam 

memilih investasi saham. 

3. Bagi Perusahaan 

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada rencana keuangan di 

masa yang akan datang.  
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E .   Sistematika Penulisan 

 Penulisan dari penelitian ini dibagi ke dalam lima bab yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan menguraikan tentang tinjauan pustaka yang 

membahas mengenai konsep relevan yang mendukung dalam 

penelitian ini, antara lain : analisis fundamental, analisis laporan 

keuangan, rasio keuangan, resiko sistematik (beta), saham, 

penilaian harga saham, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran dan perumusan hipotesis.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik 

pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan 

data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.  
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BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisi penyajian dan analisis data. Pada bab ini akan disajikan dan 

dijelaskan tentang hasil pengumpulan, analisis data, dan sekaligus 

merupakan jawaban atas hipotesis yang telah dikemukakan. 

BAB V PENUTUP 

Mengemukakan kesimpulan yang diperoleh, keterbatasan 

penelitian, serta saran untuk mengembangkan penelitian lebih 

lanjut.  

 

 


