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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pasar modal adalah suatu parameter yang sangat diperlukan dalam 

perekonomian negara saat ini. Hal ini terjadi karena pasar modal dapat 

memacu laju pertumbuhan ekonomi pada sebuah negara. Dengan adanya 

pasar modal, berbagai sektor perekonomian dapat berkembang sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan suatu negara. Pasar modal juga menjadi alternatif 

pilihan investor untuk menginvestasikan dananya. Investor dapat 

menginvestasikan uangnya di pasar modal dan tidak terbatas hanya pada 

aktiva yang berwujud (tanah, properti, perhiasan, dan lain-lain) dan 

menabung di bank. Salah satu instrument di dalam pasar modal adalah saham. 

Menurut Fakhruddin dalam Hermawan (2012), saham merupakan bukti 

penyertaan modal atau bukti kepemilikan pada suatu perusahaan.  

Tujuan dari para investor dalam menanamkan modalnya di pasar 

modal adalah supaya mendapatkan keuntungan atau pengembalian modal. 

Menurut Jogiyanto dalam Nidianti (2013), hasil yang dicapai dari 

menanamkan dana di pasar modal dapat disebut dengan return saham. 

Namun, semua jenis investasi memiliki kemungkinan untuk mendapatkan 

keuntungan maupun kerugian. Investor akan memperoleh keuntungan ketika 

harga saham yang dibelinya meningkat (capital gain). Namun para pemodal 

harus bersiaga jika mendapatkan risiko atau terjadi hal yang tidak diinginkan 
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yaitu menanggung kerugian akibat harga saham yang dibeli mengalami 

penurunan harga (capital lost).  

Demi meraih tujuan berupa keuntungan yang diinginkan serta 

menghindari kerugian yang terjadi, investor perlu menilai suatu eminten 

sebelum memutuskan untuk menanamkan dananya di pasar modal. Investor 

harus memastikan bahwa mereka mendapatkan informasi yang benar dan 

tidak dimanipulasi oleh pihak lain. Pada umumnya, investor menggunakan 

analisis fundamental untuk meramalkan return saham. Menurut Crabb dalam 

Gunadi dan Kesuma (2015), analisis fundamental adalah pemeriksaan laporan 

keuangan perusahaan untuk mengukur nilai perusahaan yang dapat digunakan 

investor untuk menganalisis harga saham dari suatu perusahaan. Laporan 

keuangan menyajikan berbagai informasi tentang kinerja keuangan 

perusahaan yang bisa dimanfaatkan untuk tumpuan pengambilan keputusan 

investasi bagi investor.  

Kondisi keuangan dan kinerja dari perusahaan tertentu dapat terbaca 

melalui rasio keuangannya. Rasio yang di teliti dalam penelitian ini dapat 

dijabarkan sebagai berikut: yang pertama adalah rasio Return On Asset 

(ROA), yang kedua adalah rasio Debt to Equity Ratio (DER), serta yang 

ketiga adalah rasio Earning Per Share (EPS). Ada berbagai macam penelitian 

terdahulu yang membedah tentang pengaruh Return On Asset (ROA), Debt to 

Equity Ratio (DER), dan Earning Per Share (EPS) terhadap return saham. 

Penelitian ini merujuk penelitian dari Parwati dan Sudiartha (2016), 

Simanjuntak dan Sari (2014), Gunadi dan Kesuma (2015), Haanurat (2013), 
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Nidianti (2013), dan Hermawan (2012). Pada umumnya, hasil penelitian 

mereka mengemukakan hasil temuan yang berbeda.  

ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam mengasilkan laba dari 

total aktiva yang digunakan (Wiagustini dalam Gunadi dan Kesuma, 2015). 

Semakin tinggi nilainya, mengakibatkan calon investor tertarik untuk 

berinvestasi dan membangkitkan harga sahamnya. Penelitian tentang 

pengaruh ROA terhadap return saham menurut Gunadi dan Kesuma (2015) 

serta Haanurat (2013) memiliki kesimpulan yang tidak sama dengan 

penelitian dari Simanjuntak dan Sari (2014) serta Nidianti (2013). 

Berdasarkan penelitian dari Gunadi dan Kesuma (2015) serta Haanurat 

(2013), ROA memiliki pengaruh terhadap return saham. Penelitian dari 

Simanjuntak dan Sari (2014) serta Nidianti (2013) mengemukakan hal yang 

sebaliknya yaitu ROA tidak berpengaruh terhadap return saham.  

EPS adalah rasio keuangan yang berfungsi untuk mengukur jumlah 

laba bersih perusahaan yang tersedia untuk didistribusikan bagi seluruh 

pemegang saham perusahaan (Simanjuntak dan Sari, 2014). EPS yang 

semakin tinggi mengakibatkan semakin besar pula earning yang dapat 

diperoleh investor dan memberikan dampak positif pula terhadap return 

saham. Penelitian tentang pengaruh EPS terhadap return saham menurut 

Gunadi dan Kesuma (2015) serta Hermawan (2012) memiliki perbedaan 

dengan penelitian dari Simanjuntak dan Sari (2014) serta Haanurat (2013). 

Gunadi dan Kesuma (2015) serta Hermawan (2012) mengemukakan bahwa 

EPS memiliki pengaruh terhadap return saham. Menurut Simanjuntak dan 
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Sari (2014) serta Haanurat (2013) EPS tidak berpengaruh terhadap return 

saham.  

Debt to equity ratio (DER) adalah kewajiban (hutang) yang 

dibandingkan dengan total modal sendiri perusahaan (Hatta dan Dwiyanto 

dalam Nidianti, 2013). Berbeda dengan ROA dan EPS, Investor akan tertarik 

dengan perusahaan dengan DER yang kecil karena semakin aman kewajiban 

yang harus dibayar dengan modal sendiri sehingga harga saham akan 

meningkat. Penelitian tentang pengaruh tingkat DER terhadap return saham 

menurut Parwati dan Sudiartha (2016) serta Nidianti (2013) memiliki 

perbedaan dengan penelitian dari Gunadi dan Kesuma (2015) serta Haanurat 

(2013). Menurut Parwati dan Sudiartha (2016) serta Nidianti (2013), DER 

memiliki pengaruh terhadap return saham. Dan menurut hasil penelitian dari 

Haanurat (2013), DER berpengaruh terhadap return saham.  

Berdasarkan perincian tersebut, penelitian-penelitian terdahulu 

tentang Return On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), dan Debt to 

Equity Raito (DER) terhadap return saham memiliki hasil yang bertentangan. 

Atas dasar pertentangan-pertentangan tersebut, peneliti ingin menguji 

kembali pengaruh Return On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), dan 

Debt to Equity Raito (DER) terhadap return saham. Penelitian yang akan 

dianalisis tentunya memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu. 

Perbedaan baik dari segi tahun maupun dari sampel yang digunakaan.  

Sektor property dan real estate dapat dijadikan acuan dalam penelitian 

ini karena properti menjadi sektor investasi yang ingin ditingkatkan oleh 
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pemerintah dalam paket kebijakan ekonomi. Hal ini dilakukan dalam rangka 

menggerakan ekonomi nasional. Berdasarkan hasil pengamatan dari 

Universitas Indonesia dalam Sindonews (2017), pembangunan property dapat 

mendorong kemajuan dari setidaknya 174 industri lainnya. Industri-industri 

seperti industry bahan bangunan (semen, batu bata, genteng, cat atau kayu) 

terkena dampak keuntungan dari kemajuan sektor perumahan. Selain itu 

pembangunan property juga menarik karena dapat menciptakan lapangan 

pekerjaan yang dapat menarik banyak pekerja.  

Berbagai kebijakan diperbaharui untuk mendorong sektor properti 

agar tidak melemah karena perlambatan ekonomi. Kebijakan yang 

dipublikasikan pemerintah terkait dengan sektor property terdapat pada paket 

kebijakan ekonomi jilid I. Pemerintah ingin meningkatkan dan membuka 

peluang investasi pada sekor property dengan kebijakan yang mendorong 

pembangunan perumahan. Pada paket kebijakan ekonomi jilid I, pemerintah 

rencananya akan mendorong investasi sektor property dengan membuka 

kepemilikan untuk orang asing terhadap rumah susun mewah yang berharga 

lebih dari 10 Miliar, perubahan dan penyelesaian peraturan pemerintah untuk 

mendorong pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah.  

Pemerintah juga telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi lainnya 

terkait dengan sektor property yaitu paket kebijakan ekonomi jilid XIII. Pada 

paket kebijakan ekonomi jilid XIII, pemerintah akan menerbitkan Peraturan 

Pemerintah tentang penyederhanaan perizinan dengan menghapus atau 
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mengurangi berbagai perizinan yang diperlukan untuk membangun rumah. 

Dengan pengurangan perizinan tersebut, waktu pembangunan rumah dapat 

dipercepat. Kebijakan baru yang mempermudah proses perizinan untuk 

pembangunan rumah ini dapat mengurangi biaya untuk mengurus perizinan 

hingga 70%. Dengan penyederhanaan proses dan biaya perizinan ini, biaya 

pembangunan rumah akan semakin murah sehingga permintaan akan semakin 

meningkat. 

Selain paket kebijakan ekonomi, ada hal lain juga yang memberikan 

angin segar bagi sektor property. Diantaranya adalah kebijakan tax amnesty, 

tingkat suku bunga KPR yang rendah setelah diterapkan BI seven days repo, 

dan e-FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang mempercepat 

proses kredit rumah bersubsidi. Kebijakan-kebijakan pemerintah ini juga 

dapat mengakibatkan permintaan masyarakat yang ingin membeli rumah 

meningkat. Hal ini mengakibatkan investor menjadi sangat tertarik 

menginvestasikan dananya pada saham property karena melihat akan ada 

aliran dana tambahan yang masuk untuk emiten property ini. Aliran dana ini 

akan mendorong peningkatan harga saham perusahaan itu dan mendorong 

IHSG.  

Investor akan berpikir untuk investasi dalam jangka panjang. Investor 

mencari kenaikan investasi mereka dalam jangka panjang setidaknya 5 tahun. 

Semakin panjang periode investasi maka semakin baik. Dengan mengetahui 

laporan keuangan masa lalu, kita dapat membuat suatu analisa trend atau 

perkiraan untuk tahun-tahun yang akan datang. Maka dari itu, penelitian ini 
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menggunakan kurun waktu selama 5 tahun. Waktu penelitian yang dipilih 

yaitu dari tahun 2014 – 2018. Waktu penelitian tahun 2014-2018 dipilih 

untuk menghasilkan penelitian terkini yang sesuai dengan kondisi 

perekonomian saat ini.  

 

Sumber : yahoo finance 

Gambar 1.1 Harga Indeks Sektoral ^JKPROP 

Berdasarkan Indeks Sektoral Sektor Konstruksi, Property, dan Real 

Estate pada Gambar 1.1, dapat dilihat bahwa harga saham gabungan indeks 

^JKPROP selama tahun 2014-2018 bersifat fluktuatif. Diawali pada tahun 

2012-2013 yang merupakan tahun kejayaan sektor property. Namun pada 

akhir tahun 2013, harga saham property menurun tajam karena Bank 

Indonesia memperketat aturan kredit. Perlambatan saham property pada tahun 

2013 mengakibatkan harga saham property pada tahun 2014 mengalami 

peningkatan secara teknikal. Hal ini mengakibatkan investor property 

mendapatkan keuntungan walaupun sektor ini masih mengalami perlambatan. 

Pada tahun 2015 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perlemahan 

rupiah yang mengakibatkan tekanan pada sektor property. Hal ini 
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mengakibatkan sektor property mengalami penurunan penjualan walaupun BI 

sudah membuat peraturan yang menaikkan nilai Loan To Value (LTV). Pada 

tahun 2016, harga saham property kembali menguat. Salah satu alasan yang 

menyebabkan harga saham property menguat adalah karena Bank Indonesia 

(BI) mewujudkan pelonggaran Loan To Value (LTV) kredit property. Pada 

tahun 2017, indeks sektor property, real esate dan konstruksi turun 4,31% 

ketika IHSG naik 19,99%. Kinerja sektor property ternyata belum membaik 

walaupun sudah dilakukan penurunan suku bunga Bank Indonesia dan 

melonggarkan kebijakan loan to deposit ratio. Pada tahun 2018, sektor 

property sempat mengalami penurunan karena investor kecewa dengan 

kinerja keuangan sektor property kuartal II-2018 yang dipublikasikan. Namun 

pada akhir tahun 2018 harga saham sektor property kembali menguat. Salah 

satu penyebabnya adalah ucapan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa 

pemerintah akan melonggarkan pajak penjualan atas barang mewah atau 

PPnBM properti dari Rp20 miliar menjadi Rp30 miliar. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin melakukan analisis tentang 

faktor-faktor tersebut dan mengajukan judul “PENGARUH ROA, EPS, DAN 

DER TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN PROPERTY DAN 

REAL ESTATE PADA TAHUN 2014-2018”. 

 

 

 

 



9 
 
 

1.2. Perumusan Masalah 

Pengaruh ROA, EPS, dan DER Terhadap Return Saham Perusahaan 

Property dan Real Estate Pada Tahun 2014 – 2018 menarik untuk diteliti, 

sehingga pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Apakah Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan property  dan real estate pada tahun 2014 – 2018? 

b. Apakah Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan property  dan real estate pada tahun 2014 – 2018? 

c. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan property  dan real estate pada tahun 2014 – 2018? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  

a. Untuk melakukan analisis regresi linear berganda tentang pengaruh 

Return On Asset (ROA) terhadap return saham perusahaan property dan 

real estate pada tahun 2014 – 2018. 

b. Untuk melakukan analisis regresi linear berganda tentang pengaruh 

Earning Per Share (EPS) terhadap return saham perusahaan property dan 

real estate pada tahun 2014 – 2018. 

c. Untuk melakukan analisis regresi linear berganda tentang pengaruh Debt 

to Equity Ratio (DER) terhadap return saham perusahaan property dan 

real estate pada tahun 2014 – 2018. 



10 
 
 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan juga memberikan manfaat 

bagi pihak-pihak berikut:  

a. Bagi akademisi. Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang tentang 

faktor fundamental yaitu Return On Asset (ROA), Earning Per Share 

(EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) dalam memprediksi return saham 

perusahaan property dan real estate pada tahun 2014 – 2018. 

b. Bagi calon investor/ investor. Penelitian ini dapat memberikan informasi 

bagi investor/calon investor yang ingin berinvestasi untuk mendapatkan 

return saham berupa capital gain mengenai beberapa rasio keuangan 

yang dapat dijadikan pertimbangan dan masukan sebelum membuat 

keputusan investasi. 

c. Bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan 

peneliti mengenai pengaruh kinerja keuangan perusahaan terhadap harga 

saham dengan cara menganalisis rasio keuangan.   

 

1.5. Sistimatika Penulisan 

Sistimatika penulisan menguraikan tentang urutan penulisan skripsi yang 

terbagi menjadi lima bab yaitu: 

BAB I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistimatika penulisan 

dalam penelitian ini. 
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BAB II adalah tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis yang terdiri dari 

tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pikir penelitian, definisi 

operasional penelitian, dan hipotesis penelitian. 

BAB III adalah metodologi penelitian yang terdiri dari populasi, sampel, dan 

teknik sampling, metode pengumpulan data, dan analisis data.  

BAB IV adalah analisis dan pembahasan yang terdiri dari gambaran umum 

obyek penelitian, analisis data, dan pembahasan.  

BAB V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.  

  


