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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh emiten merupakan salah satu 

pedoman yang penting bagi investor untuk menilai kondisi emiten tersebut. Oleh 

karena itu perusahaan-perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia 

(dahulu Bursa Efek Jakarta), yang juga berarti telah menjual sahamnya kepada 

publik, wajib mengumumkan laporan keuangannya secara periodik. 

Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan perusahaan 

akan memberikan manfaat bagi pengguna apabila laporan tersebut dianalisis lebih 

lanjut sebelum digunakan sebagai alat bantu untuk mengambil keputusan. Dari 

laporan keuangan perusahaan dapat diperoleh informasi tentang kinerja 

(performance), aliran kas perusahaan, dan informasi lain yang berkaitan dengan 

laporan keuangan. 

Untuk mengetahui apakah informasi keuangan dapat bermanfaat untuk 

memprediksi harga atau return saham di pasar modal,  termasuk kondisi 

keuangan perusahaan di masa depan, adalah dengan melakukan analisis rasio 

keuangan. Seperangkat laporan keuangan utama adalah bentuk neraca, laporan 

laba-rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas belum dapat memberi 

manfaat maksimal bagi pemakai sebelum pemakai menganalisis laporan 

keuangan tersebut lebih lanjut dalam bentuk analisis rasio keuangan. Rasio 

keuangan berguna untuk memprediksi kinerja ataupun kesulitan keuangan 

perusahaan di masa depan. Dengan rasio keuangan memungkinkan investor 

menilai kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan saat ini dan di masa lalu, 

serta sebagai pedoman bagi investor mengenai kinerja masa lalu dan masa 

mendatang. Rasio keuangan terdiri dari berbagai macam rasio yaitu, rasio 
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likuiditas, leverage, profitabilitas, aktivitas, dan juga rasio pasar modal. Rasio-

rasio keuangan ini yang digunakan oleh investor sebagai pedoman mengenai 

kinerja masa lalu dan masa mendatang. Selain penggunaan rasio-rasio tersebut, L. 

Thian Hin menyebutkan kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih saham 

antara lain laba bersih maupun laba kotor perusahaan, laju pertumbuhan laba, 

PER(Price Earning Ratio), PBV (Price To Book Value), rasio hutang, manajemen 

perusahaan (sejauh mana perusahaan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan 

perusahaan dengan baik / good corporate governance), persaingan industri 

sejenis, kondisi perekonomian Negara, regional, maupun internasional, dan juga 

kriteria yang penting untuk memilih surat berharga lainnya yaitu “rate-of-return” 

atau tingkat pengembalian surat berharga dari dana yang diinvestasikan dalam 

surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. 

Instrumen surat berharga atau efek yang diperdagangkan di Bursa Efek 

Indonesia terdiri atas empat jenis yaitu saham, right, warrant dan obligasi. Dari 

keempat jenis efek itu, hanya saham dan right yang mendominasi perdagangan di 

bursa. Oleh karena saham adalah salah satu surat berharga yang memiliki peranan 

cukup besar di bursa efek maka penulis tertarik untuk meneliti tentang saham dan 

return saham. 

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk menguji manfaat dari rasio 

keuangan. Penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan penelitian ini adalah 

penelitian oleh Vera Rismawati, Universitas Padjajaran (2003) melakukan 

penelitian mengenai Analisis Kegunaan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi 

Return Saham Perusahaan Property dan Real Estate periode penelitian 1998 

sampai dengan tahun 2001. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada 

perusahaan property dan real estate dalam bentuk rasio keuangan ( current ratio, 

debt ratio, ROE, TATO, PER dan PBV) tidak mampu dalam memprediksi return 

saham perusahaan property dan real estate untuk periode satu tahun ke depan. 

Sedangkan, bentuk rasio keuangan tertentu yaitu Price Earning Ratio (PER) 

mampu memprediksi return saham perusahaan property dan real estate untuk 
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periode dua tahun ke depan. Pembeda dari penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Vera Rismawati terletak pada periode laporan 

keuangan yaitu pada Tahun 2006. Rasio keuangan yang digunakan adalah rasio 

keuangan perusahaan property dan real estate Tahun 2006. Return saham yang 

digunakan adalah return saham akhir Tahun 2006 dan 2007. 

Dalam penelitian ini penulis memilih sektor yang terdapat di BEI yaitu sektor 

property dan real estate. Foster (1986) dalam Tuasikal (2001) menyatakan rasio 

tertentu seperti PER dan ROE antara industri satu dengan yang lainnya memiliki 

perbedaan yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan rasio keuangan tertentu 

memiliki kemampuan prediksi yang berbeda ketika dihubungkan dengan 

karakteristik industri yang berbeda. Penulis memilih sektor property dan real 

estate karena sektor ini adalah sektor yang mengalami pukulan berat dan jatuh 

pada krisis moneter terjadi pada pertengahan Ttahun 1997 lalu. Harga saham 

perusahaan-perusahaan property anjlok, begitu pula property yang mereka miliki 

dijual dengan harga rendah karena mereka membtuhkan aliran dana untuk 

membayar hutang. Bahkan keadaan ini semakin parah karena tidak sedikit 

perusahaan property yang menghentikan pekerjaan pembangunannya karena tidak 

ada dana. Hal seperti ini terjadi karena sektor property dan real estate merupakan 

salah satu sektor yang memiliki kepekaan yang lebih tinggi terhadap pasar 

mengindikasikan perusahaan tersebut memiliki risiko pasar yang lebih tinggi. 

Menurut Harianto dan Sudono (1998) risiko pasar yang tinggi tercermin dalam 

harga saham, yang kemudian berdampak kepada return saham perusahaan 

tersebut. 

Imam (2007) menyatakan mulai pertengahan tahun 2007, kredit pinjaman-

rumah-subprime debt di Amerika Serikat (U.S.) mulai merebak. Krisis ini 

awalnya Bear stearns, citigroup dan bank investasi yang membungkus subprime 

menjadi surat-surat berharga dan menjualnya ke investor. Krisis kemudian meluas 

ke Jerman (IKB&SASCHENSLB), Inggris (Northern rock), Canada dan Russia 

yang menggunakan subprime. Ada beberapa hal pokok yang mengakibatkan hal 
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ini terjadi yaitu meningkatnya gagal bayar di sektor kredit perumahan dan kredit 

konsumsi (misalnya mobil). Suku bunga pinjaman naik dan terjadinya spread 

yang lebar antara bank sentral dan bank komersial. Meskipun perekonomian 

Indonesia sudah mulai menuju ke arah perbaikan, sektor property dan real estate 

pun mulai stabil kembali kepekaan terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di 

Amerika Serikat harus ditingkatkan karena ini menimbulkan nilai tukar rupiah 

terhadap dollar  U.S.  melemah. Hal ini salah satu faktor yang menyebabkan 

terjadinya resesi ekonomi di Amerika yang kemudian meluas menjadi krisis 

ekonomi secara global. 

 

Dari uraian fenomena diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

berjudul:  “ANALISIS KEGUNAAN RASIO KEUANGAN DALAM 

MEMPREDIKSI RETURN SAHAM PERUSAHAAN PROPERTY DAN 

REAL ESTATE.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan dalam latar belakang penelitian 

diatas, maka masalah-masalah dibatasi sebagai berikut: 

 Apakah rasio keuangan ( current ratio, quick ratio, debt ratio, time-

interest-earned ratio, turn asset turnover ratio, inventory turnover 

ratio, profit margin on sales ratio, return on equity ratio, return on 

asset ratio, price earning ratio dan price-to-book-value ratio) mampu 

memprediksi return saham perusahaan property dan real estate untuk 

periode satu tahun ke depan ? 

 

1.3 Maksud dan tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini jika dikaitkan dengan masalah-masalah yang 

dididentifikasi sebelumnya adalah:  
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 Untuk mengetahui apakah rasio keuangan ( current ratio, quick ratio, 

debt ratio, time-interest-earned ratio, turn asset turnover ratio, 

inventory turnover ratio, profit margin on sales ratio, return on equity 

ratio, return on asset ratio, price earning ratio dan price-to-book-

value ratio) mampu memprediksi return saham perusahaan property 

dan real estate untuk periode satu tahun ke depan ? 

 

1.4 Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis membuat beberapa batasan penelitian. Batasan 

ini dibuat agar penelitian tidak menyimpang dari arah dan tujuan serta dapat 

mengetahui hasil penelitian untuk digunakan. Batasan-batasan tersebut : 

1. Tahun penelitian dibatasi selama satu tahun yaitu Tahun 2006. Rasio 

keuangan yang digunakan adalah rasio keuangan perusahaan property 

dan real estate Tahun 2006. Return saham yang digunakan adalah 

return saham akhir Tahun  2007.. 

2. Pengamatan yang dilakukan atas seluruh perusahaan property dan real 

estate yang telah go public pada Tahun 2006 dan 2007. Emiten yang go 

public setelah Tahun 2006 dan 2007 tidak diikutsertakan dalam 

penelitian karena keterbatasan dalam perolehan data rasio dan return 

saham perusahaan tersebut. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan maksud dan tujuan penelitian di atas penulis berharap bahwa 

hasil penelitian ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. 

Adapun pihak-pihak yang kiranya dapat memanfaatkan hasil penelitian ini adalah 

: 

1. Penulis, untuk menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman yang 

lebih mendalam akan masalah yang akan dibahas dalam penelitian 

mengenai rasio keuangan dan return saham.  
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2. Para akademisi dan investor, memberikan bukti empiris mengenai 

kegunaan rasio keuangan untuk memprediksi return saham perusahaan 

property dan real estate sehingga investor dapat menentukan investasi 

di sektor atau perusahaan manakah yang paling menentukan. 

3. Pihak lain, sebagai bahan referensi dalam pengkajian topik-topik lain 

yang berkaitan dengan masalah tersebut di atas. 

4. Peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai 

bahan rujukan jika ada peneliti lain yang berminat untuk 

mengembangkan topik penelitian ini. 

 

1.6 Kerangka Pemikiran 

Perusahaan memiliki tujuan utama dalam menjalankan suatu bisnis adalah 

menciptakan kekayaan yang setinggi-tingginya, baik itu kekayaan perusahaan 

maupun kekayaan pemegang saham. Oleh karena itu dalam merealisasikan tujuan 

tersebut diperlukan langkah-langkah yang strategis guna meningkatkan kinerja 

perusahaan. Rasio-rasio keuangan dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu 

perusahaan, penggunaan rasio keuangan dalam analisa laporan keungan saat ini 

masih dianggap sebagai salah satu metode yang dapat diandalkan. Menurut 

www.bized.ac.uk : 

“ Financial ratio analysis is the calculation and comparison of ratios which 

are historical used to make inferences about a company’s financial condition, its 

operation and attreactiveness as an investment “ 

Analisis rasio keuangan adalah perhitungan dan perbandingan yang 

diturunkan dari informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan. 

Tren historis dan tingkatan  dari rasio-rasio ini dapat digunakan sebagai rujukan 

tentang kondisi keuangan suatu perusahaan, operasi dan daya tarik untuk suatu 

investasi. Berdasarkan pernyataan tersebut, rasio keuangan dapat digunakan untuk 

menghasilkan informasi mengenai perusahaan karena rasio diturunkan langsung 

dari laporan keuangan perusahaan untuk menggambarkan kondisi suatu 
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perusahaan. Studi yang dilakukan Chalimah (1986) juga melakukan penelitian 

atas perilaku harga saham dan menemukan variable-variabel yang signifikan 

pengaruhnya terhadap perubahan harga saham yaitu pertumbuhan penjualan 

saham dan dividend pay out. Hasil studi menunjukkan bahwa para investor di BEI 

lebih banyak dipengaruhi pertimbangan-pertimbangan jangka pendek dan kurang 

memperhatikan faktor fundamental. Menurut L Thian Hin, pada analisa faktor 

fundamental, investor menganalisa faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi 

perusahaan untuk memprediksi perkembangan perusahaan di masa yang akan 

datang. Analisa laporan keuangan dan analisa rasio termasuk komponen yang 

digunakan pada analisa fundamental. Pada analisa fundamental, pemilihan saham 

tidak hanya berdasarkan pertumbuhan penjualan saham dan dividend pay out 

tetapi juga mempertimbangkan rasio-rasio lainnya seperti rasio profitabilitas, 

aktivitas, leverage, likuiditas dan rasio pasar modal untuk menilai kondisi 

keuangan dan hasil opersai perusahaan saat ini dan di masa lalu, serta sebagai 

pedoman bagi investor mengenai kinerja masa lalu dan masa mendatang.  

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk mendapatkan laba. Macam-macam rasio profitabilitas ini antara lain Return 

On Assets (ROA), yaitu rasio yang menunjukkan seberapa jauh asset perusahaan 

digunakan secara efektif untuk menghasilkan laba; Return On Equity (ROE), rasio 

ini menunjukkan tingkat keuntungan dari investasi yang ditanamkan pemegang 

saham; Net Profit Margin (NPM), rasio ini menunjukkan tingkat keuntungan 

bersih perusahaan terhadapa total penjualan; dan lain-lain. 

Rasio aktivitas adalah rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai 

seberapa besar efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber 

dananya. yang termasuk dalam rasio aktivitas ini antara lain, Average Collection 

Period (ACP) yaitu rasio yang menunjukkan jangka waktu uang hasil penjualan 

yang dapat diterima perusahaan dari konsumen; Total Assets Turnover (TATO) 

yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan dana yang tertanam dalam 

keseluruhan aktiva berputar dalam suatu periode tertentu atau kemampuan modal 
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yang diinvestasikan untuk menghasilkan revenue; dan Receivable Turnover yaitu 

kemampuan dana yang tertanam dalam piutang berputar dalam sutu periode 

tertentu. 

Rasio leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa 

jauh aktiva yang dibiayai oleh hutang. Yang termasuk dalam rasio leverage ini 

antara lain Total Debt To Total Capital Assets, yang menunjukkan beberapa 

bagian dari keseluruhan kebutuhan dana yang dibelanjai dengan utang; Current 

Liabilities To Total Assets Ratio (CLTA), yang menunjukkan berapa bagian dari 

asset total yang digunakan untuk menjamin utang jangka pendek; Long Term 

Debt To Assets Ratio (LDTA), yang menunjukkan berapa bagian dari asset total 

yang digunakan untuk menjamin utang jangka panjang; dan Long Term Debt To 

Equity Ratio, yang menunjukkan bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang 

dijadikan jaminan untuk  utang jangka panjang. 

Rasio likuiditas, yaitu rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas 

perusahaan. Rasio likuiditas ini antara lain terdiri dari Cash Ratio, yaitu 

kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang 

tersedia dalam perusahaan dan efek yang segera diuangkan dan Quick (Acid Test) 

Ratio, yaitu kemampuan untuk membayar utang yang harus segera dipenuhi 

dengan aktiva lancar yang lebih likuid (quick assets). 

Rasio pasar modal terdiri dari Price To Book Value (PBV) yaitu rasio harga 

saham terhadap nilai buku perusahaan, dimana nilai buku dihitung sebagai hasil 

bagi dari ekuitas pemegang saham dengan jumlah saham yang beredar; Price 

Earning Ratio (PER) merupakan salah satu rasio yang banyak digunakan dalam 

pengambilan keputusan investasi, PER merupakan rasio harga saham terhadap 

laba bersih per sahamnya. Rasio ini dilihat oleh investor sebagai suatu ukuran 

kemampuan menghasilkan laba masa depan (future earnings) dari suatu 

perusahaan. 

Rasio keuangan yang terdiri dari rasio profitabilitas, aktivitas, leverage, 

likuiditas, dan juga rasio pasar modal merupakan rasio-rasio yang 
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menggambarkan fundamental suatu perusahaan. Apakah perusahaan itu 

mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajibannya, kemampuan perusahaan 

tersebut dalam mengelola asset, ataupun kemampuan perusahaan tersebut untuk 

menghasilkan laba di masa depan, dapat diketahui melalui analisis rasio-rasio 

keuangan tersebut. Dari analisis tersebut para investor dapat mengetahui 

kesehatan dan kinerja suatu perusahaan di masa sekarang dan yang akan datang, 

sehingga investor dapat menilai perusahaan manakah yang baik dan yang tidak 

untuk kemudian membuat keputusan  investasi pada perusahaan yang dianggap 

memiliki kinerja yang baik dan memberikan hasil (return) investasi yang layak. 

Untuk melengkapi penelitian ini, penulis mengambil beberapa rujukan dari 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang diangkat penulis, 

diantaranya: 

1. Hekinus Manao dan Deswinnur (2001). Asosiasi Rasio Keuangan 

Dengan Return Saham: Pertimbangan Ukuran Perusahaan Serta 

Pengaruh Krisis Ekonomi di Indonesia. 

Penelitiannya menunjukkan bahwa semakin besar ukuran suatu 

perusahaan, maka semakin besar pulalah kekuatan asosiasi antara 

return saham dengan informasi laporan keuangannya. Penelitian ini 

juga menunjukkan bahwa pada masa krisis ekonomi, kekuatan asosiasi 

return saham dengan informasi laporan keuangan juga mengalami 

peningkatan. Pada masa sebelum terjadinya krisis, setiap variasi yang 

terjadi pada return saham, 11,9%nya dijelaskan oleh rasio-rasio 

keuangan perusahaan. Untuk periode masa krisis, variasi yang terjadi 

pada return saham 21,3% diantaranya dijelaskan oleh rasio keuangan 

yang berasal dari laporan keuangan. Kemudian variabel yang signifikan 

dalam hubungan antara return saham dengan rasio keuangan untuk 

periode sebelum krisis adalah long-term debt to total asssets, price-to-

book value, dan earning per share. Untuk periode masa krisis , variabel 
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yang signifikan adalah quick ratio, total assests turnover, dan earning 

per share.  

 

2. Nurul Anugerah dkk (2001). Korelasi Antara Price Earning Ratio 

(PER) dan Return Saham Pada Perusahaan Go Public Di Bursa Efek 

Jakarta (sekarang BEI). 

Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan adanya korelasi antara 

price earning ratio (PER) dengan return saham tahunan yang cukup 

signifikan. Dalam penelitian ini dihasilkan kesimpulan setiap tambahan 

satu nilai PER akan menurunkan return sebesar 0,017 dan sebaliknya 

setiap penururnan satu nilai PER akan menaikkan return sebesar 0,017. 

Kemudian untuk portofolio saham yang undervalued memiliki return 

saham yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang overvalued. 

 

3. Siddharta Utama dkk (1998). Kaitan Antara Rasio PriceBook Value 

dan Imbal Hasil Saham Pada Bursa Efek Jakarta (sekarang BEI). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio PBV dapat digunakan untuk 

mementukan strategi investasi dengan menggunakan rasio PBV 

investor dapat memperkirakan saham-saham yang mengalami 

overvalued dan undervalued. Untuk saham yang undervalued, karena 

harganya yang terlalu rendah pada akhir tahun, maka pada tahun 

berikutnya harga saham mengalami kenaikan yang sangat tinggi, 

menuju ke nilai intrinsiknya. Hal ini menghasilkan imbal hasil 

saham/return saham yang relative tinggi. Sebaliknya untuk saham yang 

overvalued, karena harganya yang terlalu tinggi pada akhir tahun, maka 

pada tahun berikutnya harganya cenderung turun menuju nilai 

intrinsiknya, sehingga imbal hasil saham/return saham menjadi sangat 

rendah.  
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Informasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa rasio keuangan 

terseleksi dan merupakan rasio-rasio yang direplikasi dari beberapa penelitian 

sebelumnya [Anugerah dan Habbe (2001); Hekinus dan Deswinnur (2001); dan 

Tuasikal (2001)] yang dikelompokkan dalam lima kelompok utama dengan asumsi 

masing-masing kelompok rasio dapat mempresentasikan rasio keuangan yang 

digunakan, meliputi : 

 

1. Rasio Likuiditas : rasio lancar (current ratio) dan rasio cepat (quick 

ratio) 

2. Rasio Leverage : rasio utang (total debt ratio) dan rasio beban bunga 

(time-interest-earned ratio). 

3. Rasio Profitabilitas : return on equity (ROE), return on assets (ROA) 

dan profit margin on sales (POS). 

4. Rasio Aktivitas : rasio perputaran harta (total assets turnover ratio) dan 

rasio perputaran persediaan (inventory turnover ratio). 

5. Rasio Pasar Modal : Price- to-Book-Value (PBV), Price Earning Ratio 

(PER). 

 

Dari analisis tersebut para investor dapat mengetahui kesehatan dan kinerja 

suatu perusahaan di masa sekarang dan yang akan datang, sehingga investor dapat 

menilai manakah yang baik dan yang tidak untuk kemudian membuat keputusan 

investasi pada perusahaan yang dianggap memiliki kinerja yang baik dan 

memberikan hasil (return) investasi yang layak. 

Return saham merupakan hasil yang yang diperoleh dari investasi saham pada 

suatu perusahaan. Return total terdiri dari capital gain (loss) dan yield. Capital 

gain (loss) adalah selisih negatif antara harga saham saat pembelian dibandingkan 

dengan harga saham saat penjualan. Yield adalah presentase penerimaan kas 

periodik terhadap harga investasi periode tertentu dari suatu investasi. Capital 

gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. 



 12

Sedangkan, return total dapat pula dirumuskan sebagai return saham ditambah 

dividen kas. Namun mengingat tidak selamanya perusahaan membagikan dividen 

kas secara periodik kepada pemegang sahamnya, maka return saham dapat 

diperoleh dengan mengurangi harga saham sekarang dengan harga saham periode 

sebelumnya kemudian dibagi dengan harga saham sebelumnya. Oleh karena itu 

rasio keuangan merupakan presentasi dari keadaan keuangan/kinerja perusahaan 

di masa yang lalu dan saat ini. Sehingga meskipun rasio keuangan dapat 

digunakan untuk memperkirakan kinerja perusahaan di masa depan, tetapi rasio 

keuangan memiliki kemampuan prediksi untuk jangka waktu di masa depan yang 

terbatas. Altman (1968) dalam Tuasikal (2001) mengemukakan bahwa kekuatan 

prediksi rasio keuangan untuk periode satu tahun lebih tinggi daripada periode 

yang lebih lama (lebih dari satu tahun) atau kekuatan prediksi rasio keuangan 

mengalami penurunan untuk periode yang lebih lama. Return saham yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah return saham akhir tahun yang merupakan 

replikasi dari beberapa penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan 

Deswinnur (2001) dan Anugerah (2001). Return saham akhir tahun dihitung 

dengan mengurangi harga saham akhir tahun dengan harga saham akhir tahun 

sebelumnya kemudian dibagi dengan harga saham akhir tahun sebelumnya.  

 

Return, risiko dan waktu merupakan faktor yang tidak terlepas dari 

pengambilan keputusan mengenai investasi. Sejak terjadinya krisis moneter maka 

para investor akan semakin berhati-hati dalam pengambilan keputusan mengenai 

investasinya, agar dapat meminimalisir faktor risikonya. Dengan adanya berbagai 

risiko yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang investasi mengenai 

saham sehingga para investor tentu membututhkan informasi yang relevan untuk 

pengambilan keputusan. Dari beberapa uraian fenomena tersebut maka penelitian 

ini diharapkan dapat dijadikan sarana yang digunakan untuk pengambilan 

keputusan mengenai investasi yang berkaitan dengan return saham pada 

perusahaan property dan real estate.  
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Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai 

berikut :  

“ Rasio keuangan ( current ratio, quick ratio, debt ratio, TIE, TATO, inventory 

turnover ratio, profit margin on sales ratio, ROE,ROA PER dan PBV) Mampu 

Memprediksi Return Saham Perusahaan Property dan Real Estate.” 
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1.7 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian uji-

hubungan dengan pendekatan cross sectional study. Penelitian uji-hubungan 

menurut Sugiyono (2002), untuk melihat hubungan antara variabel bebas yaitu 

rasio-rasio keuangan dan variabel terikat yaitu return saham.  

 Cross sectional yaitu studi satu tahap untuk mengetahui hubungan komparatif 

beberapa subyek yang diteliti pada waktu tertentu sedangkan time series adalah 

studi yang data peneltitiannya berupa data rentetan waktu, dalam penelitian ini 

menggunakan kombinasi dari kedua metode tersebut. 

 Sesuai dengan judulnya, maka variabel-variabel yang dapat diidentifikasi 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Rasio keuangan ( current ratio, quick ratio, debt ratio, TIE, TATO, inventory 

turnover ratio, profit margin on sales ratio, ROE,ROA PER dan PBV)  

sebagai variabel independen/bebas. 

2. Return saham sebagai variabel dependen/ terikat. 

 Untuk keperluan pengujian, variable-variabel penelitian tersebut dijabarkan 

untuk memperoleh indikator-indikator variabel yang bersangkutan yaitu : 

1. Variabel independen / bebas = variabel X 

2. Variabel dependen / terikat = variabel Y 

 Metode analisis statistic yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam 

penelitian ini adalah metode statistic parametric, yaitu uji statistic regresi dan 

korelasi. Sebelum melakukan uji statistic regresi, maka harus dilakukan pengujian 

asumsi klasik terhadap variabel bebas yaitu uji normalitas, multikolinearitas, 

heteroskasiditas dan autokorelasi dengan menggunakan Statistical Package For 

Social Sciences (SPSS).  
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1.8 Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian dan pengumpulan data akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia 

Jakarta kav 52-53 jakarta dengan menggunakan data sekunder, menurut Sugiyono 

(2004:129) data sekunder merupakan sumber secara tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Data sekunder ini akan diperoleh melalui Pojok Bursa 

Universitas Widyatama. Sedangkan waktu yang digunakan untuk penelitian ini 

adalah pada bulan November 2008 hingga selesai . 
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