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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  LATAR BELAKANG 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor 

fundamental terhadap beta saham perusahaan. Penelitian ini penting karena 

dalam melakukan investasi, setiap investor akan dihadapkan pada risiko 

yang akan dihadapinya, risiko ini dapat dicerminkan dengan beta saham 

perusahaan. Maka penelitian ini akan menjadi menarik. Faktor yang 

mempengaruhi risiko tersebut antara lain adalah faktor fundamental. 

Faktor fundamental yang akan dianalisis adalah rasio hutang seperti 

debt to equity ratio, rasio profitabilitas yaitu return on equity, earning per 

share, rasio likuiditas (current ratio), rasio aktivitas (total aset turnover), 

dan pertumbuhan aset (asset growth). Dengan adanya pertumbuhan aset, 

rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas yang semakin tinggi 

akan menurunkan risiko yang dihadapi, dan semakin rendah hutangnya 

akan membuat semakin rendah pula risiko yang dihadapinya. Risiko 

merupakan kemungkinan perbedaan antara return yang akan diterima 

dengan return yang diharapkan. Semakin besar kemungkinan 

perbedaannya, maka semakin besar pula risiko investasi tersebut. Secara 

garis besar, risiko di pasar modal juga dapat dikelompokkan ke dalam dua 

jenis yaitu (Parahita, 2008 dan Tim BEI, 2009): risiko sistematis dan risiko 

tidak sistematis. Risiko sistematis adalah risiko yang berasal dari eksternal 
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perusahaan seperti risiko nilai tukar, risiko suku bunga, risiko nilai pasar, 

risiko inflasi atau gejolak pasar dunia. Risiko sistematis yang disebut juga 

risiko pasar, tidak dapat diubah oleh perusahaan dan sebagai investor juga 

tidak mampu menghindari risiko ini. Sedangkan risiko tidak sistematis 

merupakan risiko yang berasal dari internal perusahaan, misalnya 

penurunan penjualan, pemogokan pekerja, penurunan produksi, dan 

sebagainya. Risiko sistematis disebut juga beta. 

Dalam penelitian ini risiko yang akan diuji pengaruhnya adalah 

risiko sistematis. Risiko sistematis dapat diukur dengan beta. Menurut 

Husnan (2001), beta merupakan ukuran risiko yang berasal dari hubungan 

antara tingkat keuntungan suatu saham dengan pasar. Menurut Jogiyanto 

(2000), beta adalah pengukur volatilitas return suatu sekuritas terhadap 

return pasar. Volatilitas dapat didefinisikan sebagai fluktuasi dari return-

return suatu sekuritas atau portofolio dalam suatu periode waktu tertentu. 

Beta dapat dihitung dengan teknik estimasi yang menggunakan data 

historis. Beta yang dihitung berdasarkan data historis selanjutnya dapat 

digunakan untuk mengestimasi beta masa datang. Beta merupakan konsep 

yang penting dalam portofolio saham.  

Penelitian yang dilakukan oleh Mainingrum dan Falikhatun (2005) 

melakukan penelitian tentang pengaruh asset growth, debt to equity ratio 

(DER), return on equity (ROE) dan earning per share (EPS) terhadap beta 

saham pada perusahaan jasa di Bursa Efek Jakarta pada periode tahun 

2000-2002. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa asset growth, return 
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on equity dan earning per share tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap beta saham. Sedangkan debt to equity ratio terbukti secara 

signifikan berpengaruh terhadap beta saham dengan metode enter. Tetapi 

untuk metode enter setelah koreksi untuk uji t menunjukkan bahwa return 

on equity berpengaruh secara signifikan terhadap beta saham. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sari (2008) menemukan bahwa 

secara bersama-sama ROE, current ratio, total aset turnover dan asset 

growth mempengaruh beta saham perusahaan manufaktur di BEJ pada 

periode tahun 2003-2005. Wibowo (2000) menyatakan bahwa pertumbuhan 

aset mempunyai pengaruh signifikan terhadap beta saham sektor barang 

konsumsi yang go public di BEJ pada periode tahun 1992-1999. 

Nurani (2005) menyatakan bahwa dari 75 perusahaan di BEJ tahun 

2002-2004 ditemukan hasil bahwa asset growth dan current ratio 

berpengaruh positif signifikan terhadap beta saham. Tetapi leverage ratio, 

quick ratio, total aset turnover dan profitability ratio (ROI) berpengaruh 

secara negatif terhadap beta saham. Sedangkan ROE tidak  berpengaruh 

terhadap beta saham. 

Widyorini (2003) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi risiko sistematik saham pada perusahaan manufaktur go 

public di BEJ. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa selama periode 

tahun 1999-2001 dan menggunakan analisis regresi berganda, ada empat 

variabel yang berpengaruh signifikan terhadap risiko sistematik saham, 

yaitu variabel degree of operating leverage, financial leverage, devidend 
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payout ratio, dan accounting beta, sedangkan variabel cyclicality dan 

earning variability tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko sistematik. 

Zuhaeroh (2004) menyatakan bahwa variabel earning variability, 

likuiditas, asset growth, asset size dan profitabilitas secara bersama-sama 

tidak berpengaruh signifikan terhadap beta saham. Parmono (2001) 

menyatakan bahwa asset growth, earning variability secara parsial 

mempengaruhi risiko sistematis (beta) saham dan secara simultan variabel 

financial leverage, liquidity, asset growth, earning variability, accounting 

beta dan size mempengaruhi beta saham. 

Berdasarkan pada penelitian terdahulu dengan hasil yang berbeda-

beda tersebut, maka penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Mainingrum dan Falikhatun (2005). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah menggunakan 

sampel dan periode yang berbeda, yaitu perusahaan manufaktur pada tahun 

2006-2009. Penelitian Mainingrum dan Falikhatun (2005) melakukan 

penelitian tentang pengaruh asset growth, debt to equity ratio (DER), 

return on equity (ROE) dan earning per share (EPS) terhadap beta saham. 

Sari (2008) menemukan bahwa secara bersama-sama ROE, current ratio, 

total aset turnover dan asset growth mempengaruh beta saham. Sehingga 

penelitian ini berbeda dengan Mainingrum dan Falikhatun (2005) dengan 

menambahkan variabel current ratio yang merupakan ukuran atau proksi 

rasio likuiditas dan total asset turnover yang merupakan proksi rasio 

aktivitas. Kekuatan penelitian ini adalah dengan menggunakan variabel dari  
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dua penelitian yang berupa rasio yang dapat mewakili seluruh faktor 

fundamental yaitu asset growth sebagai proksi dari rasio pertumbuhan, debt 

to equity ratio sebagai proksi dari rasio leverage, return on equity sebagai 

proksi dari rasio profitabilitas, earning per share sebagai proksi dari rasio 

pasar, current ratio sebagai proksi dari rasio likuiditas, total asset turnover 

sebagai proksi dari rasio aktivitas. 

Maka penelitian ini berjudul: PENGARUH FAKTOR 

FUNDAMENTAL TERHADAP BETA SAHAM DI BURSA EFEK 

INDONESIA (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). 

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Adapun perumusan masalahnya adalah: 

a. Bagaimanakah pengaruh asset growth terhadap beta saham? 

b. Bagaimanakah pengaruh debt to equity ratio terhadap beta 

saham? 

c. Bagaimanakah pengaruh return on equity terhadap beta saham? 

d. Bagaimanakah pengaruh earning per share terhadap beta 

saham? 

e. Bagaimanakah pengaruh current ratio terhadap beta saham? 

f. Bagaimanakah pengaruh total asset turnover terhadap beta 

saham? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk meneliti pengaruh asset growth terhadap beta saham. 

b. Untuk meneliti pengaruh debt to equity ratio terhadap beta 

saham. 

c. Untuk meneliti pengaruh return on equity terhadap beta saham. 

d. Untuk meneliti pengaruh earning per share terhadap beta 

saham. 

e. Untuk meneliti pengaruh current ratio terhadap beta saham. 

f. Untuk meneliti pengaruh total asset turnover terhadap beta 

saham. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

a. Bagi peneliti. Penelitian ini bermanfaat dalam menambah 

wawasan dan pengetahuan teoritis serta pengetahuan praktis 

dalam mengembangkan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi beta saham. 

b. Bagi akademisi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman mengenai konsep beta saham serta faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. 
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c. Bagi investor ataupun calon investor. Hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat membantu sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengambil keputusan investasi. 

d. Bagi peneliti lain. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

referensi untuk penelitian lain yang berkaitan dengan beta 

saham. 

1.5 KERANGKA PIKIR PENELITIAN 

 Dalam melakukan investasi, setiap investor dihadapkan pada dua 

hal yaitu return dan risiko. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi 

risiko tersebut. Berdasarkan pada penelitian terdahulu, penelitian ini akan 

membahas faktor-faktor yang diduga mempengaruhi beta saham, dimana 

faktor-faktor tersebut adalah asset growth, debt to equity ratio, return on 

equity, earning per share, current ratio dan total aset turnover. 

Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penelitian 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I       PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang pendahuluan berisi latar belakang 

penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kerangka pikir penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II      LANDASAN TEORI 

Pada bab ini  berisi tinjauan pustaka tentang kerangka teoritis yang 

mendukung penelitian ini, hasil penelitian terdahulu dan 

pengembangan hipotesis. 

BAB III    METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang obyek atau lokasi penelitian, populasi 

dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber 

data, teknik sampling dan alat analisis data. 

BAB IV    HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang hasil analisis dan pembahasan sesuai 

dengan alat analisis data. 

BAB V     PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan, implikasi, saran, dan keterbatasan. 
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