
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pasar modal saat ini dipandang sebagai sarana efektif untuk mempercepat 

pembangunan suatu negara. Karena pasar modal menjalankan dua fungsi 

sekaligus yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal sebagai fungsi 

ekonomi berperan dalam menyediakan fasilitas dan wahana mempertemukan dua 

pihak yang saling berkepentingan yaitu investor sebagai pihak yang kelebihan 

dana dan perusahaan sebagai pihak yang membutuhkan dana yang disebut dengan 

emiten. Pasar modal sebagai fungsi keuangan berperan memberikan kemungkinan 

dan kesempatan memperoleh imbalan hasil bagi pemilik dana, sesuai dengan 

karakteristik investasi yang dipilih. 

Pada tahun 2011 Pasar Modal Indonesia cukup membanggakan. Hal 

tersebut bisa dilihat dari kenaikan indeks saham dan kinerja yang menakjubkan 

dengan menempati urutan ketiga terbaik di pasar modal dunia. Selama tahun 

2011, indeks harga saham gabungan (IHSG) naik 3,2% menjadi 3.821,9 per 30 

Desember lalu dari 3.703,5 per 30 Desember 2010. Dengan terus meningkatnya 

IHSG membuat para investor tertarik untuk berinvestasi di pasar modal. 

Dalam melakukan investasi, investor memiliki tujuan untuk mendapatkan 

return (tingkat pengembalian) yang sebesar-besarnya sebagai imbalan atas dana 

yang telah diinvestasikannya. Untuk mencapai tujuan tersebut investor perlu 

melakukan analisis penilaian saham secara fundamental maupun teknikal. 

Analisis fundamental merupakan analisis berdasarkan laporan keuangan (financial 



 

report) yang diterbitkan perusahaan. Laporan keuangan menggambarkan posisi 

keuangan perusahaan yang merupakan kinerja perusahaan dalam periode tertentu. 

Analisis fundamental mencoba memperkirakan harga saham dimasa yang akan 

datang serta menerapkan variabel-variabel tersebut untuk memperoleh taksiran 

harga saham. Sedangkan analisis teknikal mendasari analisis dengan pemikiran 

bahwa harga saham mencerminkan informasi yang relevan, bahwa informasi 

tersebut ditunjukkan oleh perubahan harga diwaktu yang lalu dan perubahan harga 

saham akan mempunyai pola tertentu. 

Penilaian harga saham pada analisis fundamental yang sering digunakan 

oleh para analis pasar modal untuk menentukan investasi atas saham adalah Price 

Earning Ratio (PER). PER merupakan rasio yang dilihat oleh investor sebagai 

suatu ukuran kemampuan menghasilkan laba masa depan dari suatu perusahaan. 

PER yang tinggi mengindikasikan bahwa investor percaya bahwa pendapatan per 

saham akan naik atau risiko saham rendah dan menunjukkan prospek perusahaan 

dimasa yang akan datang cukup baik, sehingga investor bersedia menanamkan 

modalnya. Disisi lain, investor akan memperoleh keuntungan dengan 

mendapatkan return saham yang tinggi.  

Dalam investasi juga dikenal adanya konsep risiko. Semakin tinggi return 

saham yang diharapkan maka semakin tinggi risiko saham yang akan di tanggung. 

Artinya dalam berinvestasi disamping menghitung return yang diharapkan, 

investor  juga harus memperhatikan risiko yang ditanggungnya. 

Risiko terdiri dari dua jenis yaitu risiko sistematis (systematic risk) dan 

risiko tidak sistematis (unsystematic risk). Risiko sistematis merupakan risiko 



 

yang tidak dapat dihilangkan dengan strategi diversifikasi sebagai akibat 

perubahan kondisi perekonomian nasional, regional dan global yang tidak sesuai 

dengan harapan. Penting bagi investor nasional untuk memprediksi kondisi 

perekonomian nasional, regional dan global, karena aktivitas ekonomi tersebut 

akan mempengaruhi industri dan perusahaan dalam pencapaian laba dan akhirnya 

akan mempengaruhi fluktuasi harga saham perusahaan. Sedangkan risiko tidak 

sistematis merupakan risiko yang dapat dihilangkan dengan strategi diversivikasi 

yang timbul dari faktor internal dan eksternal perusahaan (faktor mikro). Industri 

rokok ini sangat menarik untuk diamati mengingat meningkatnya cukai 

merupakan risiko bagi industri rokok. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya 

harga saham sektor rokok yang juga akan berpengaruh terhadap return saham para 

pemegang saham, akibat naiknya biaya cukai rokok. Oleh karena itu industri 

rokok ini menjadi unit analisis dalam penelitian ini.  

Penurunan harga saham sektor rokok terlihat pada penutupan perdagangan 

14/9/2012, saham PT Gudang Garam Tbk (GGRM) dilego seharga Rp 49.300 per 

saham. Ini adalah harga terendah GGRM tahun ini. Dalam setahun harga saham 

ini sudah turun 20,55%. Begitu pula saham PT Bentoel International Investama 

Tbk (RMBA). Terakhir kali diperdagangkan pekan lalu, yakni pada 11/9/2012. 

Harga saham RMBA anjlok ke harga terendahnya tahun ini, yaitu Rp 570 per 

saham. Jadi dalam setahun harga saham RMBA sudah merosot sekitar 27,85%. 

Hanya saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) yang masih 

mencetak kenaikan. HM Sampoerna berhasil mencetak kenaikan penjualan 



 

sebesar 29,18% menjadi Rp 31,89 juta di periode tersebut 

(http://investasi.kontan.co.id/). 

Meskipun kinerja emiten rokok di semester satu lalu tidak terlalu bagus, 

analis menilai prospek bisnis rokok di masa depan masih menjanjikan, sehingga 

masih banyak investor yang tertarik untuk menginvestasikan dana nya di industri 

rokok, bukan hanya investor dalam negeri yang tertarik untuk berinvestasi di 

industri rokok, tetapi perusahaan asing juga sangat tertarik untuk menguasi 

industri rokok dalam negeri. Hal ini terbukti dengan dibelinya 98% saham PT. 

HM Sampoerna oleh Philip Morris International dan British American Tobacco 

Group (BAT) juga membeli 57% saham PT Bentoel International Investama milik 

group Rajawali.  Potensi ini dilihat dari pertumbuhan penduduk Indonesia yang 

meningkat 1,5% per tahun, serta tingginya pertumbuhan ekonomi 6%-7% per 

tahun. Tidak hanya itu, perusahaan rokok memiliki potensi berkembang pesat, 

karena rokok merupakan barang konsumsi sebagian besar masyarakat indonesia 

dengan sekitar 177 juta orang dari 270 juta jumlah penduduk Indonesia adalah 

penghisap rokok dimana jumlah batang rokok yang terjual di tahun 2008 

mencapai sekitar 199 miliar batang. Volume penjualan rokok masih akan tumbuh 

meski tidak signifikan (3-5%) pada 2012 (http://inilah.com/). 

Dari fenomena diatas jelas bahwa masalah return saham bagi investor 

merupakan hal penting yang memerlukan perhatian besar dan tindakan hati-hati 

dalam melakukan investasi. Para investor memerlukan prediksi perubahan laba 

masa depan sebagai pertimbangan dalam menentukan keputusan investasinya. 

Selain itu, risiko menanamkan uang pada pasar saham lebih besar, tetapi masih 

http://investasi.kontan.co.id/


 

dapat diminimalisir, dengan cara melihat saham-saham perusahaan yang 

berkinerja baik, atau yang memiliki fundamental yang baik.  

Untuk dapat mengetahui kondisi perusahaan yang bekinerja baik dan 

memiliki fundamental yang baik perlu dilakukan suatu analisis. Salah satu cara 

analisis yang dapat digunakan ialah analisis price earning ratio (PER) dan risiko 

saham. Seperti penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Martha 

Suhardiyah (2002) tentang pengaruh Price Earning Ratio dan Risiko terhadap 

Return Saham Perusahaan Manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Jakarta. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena pada penelitian 

terdahulu perhitungan risiko saham menggunakan beta sedangkan penelitian yang 

akan penulis lakukan perhitungan risiko saham menggunakan standar deviasi. 

Standar deviasi merupakan ukuran yang sangat banyak digunakan dalam statistik 

dan juga penting di bidang keuangan, dimana deviasi standar pada tingkat 

pengembalian investasi adalah ukuran dari volatilitas investasi 

(http://id.prmob.net/). Dengan menghitung standar deviasi dimaksudkan untuk 

mengetahui seberapa jauh kemungkinan nilai yang akan diperoleh menyimpang 

dari nilai yang diharapkan. Mengingat pentingnya hal tersebut maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : 

“Pengaruh Price Earning Ratio (PER) dan Risiko Saham terhadap 

Return Saham Perusahaan pada Industri Rokok di Bursa Efek Indonesia 

periode 2007-2011”. 

 

 



 

1.2 Identifikasi Masalah 

Mengacu kepada uraian latar belakang penelitian di atas, maka penulis 

mengidentifikasikan bahwa rasio penilaian pasar dan risiko saham merupakan 

perhitungan yang dapat dipakai untuk memprediksi tingkat return saham 

perusahaan. 

 Berikut ini perumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis : 

1. Bagaimana kondisi price earning ratio (PER), risiko saham, dan return 

saham perusahaan pada industri rokok di Bursa Efek Indonesia periode 2007-

2011? 

2. Bagaimana pengaruh price earning ratio (PER), dan risiko saham  secara 

simultan dan parsial terhadap return saham perusahaan pada industri rokok di 

Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini ialah untuk memperoleh data serta informasi 

yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian dan 

penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat yang perlu dipenuhi oleh 

penulis dalam memeperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis kondisi price earning ratio (PER), risiko saham, dan 

return saham perusahaan pada industri rokok di Bursa Efek Indonesia periode 

2007-2011. 



 

2. Untuk menganalisis pengaruh price earning ratio (PER) dan risiko saham  

terhadap return saham perusahaan pada industri rokok di Bursa Efek 

Indonesia periode 2007-2011 secara simultan dan parsial. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian 

yang dilakukan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak, yang diantaranya adalah : 

1. Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah 

wawasan penulis mengenai pengaruh Price Earning Ratio (PER) dan risiko 

saham terhadap return saham dan dapat menerapkan pengetahuan secara 

teoritis yang diperoleh saat dibangku kuliah. Selain itu penulis berharap 

penelitian ini dapat bermanfaat dalam dunia kerja. 

2. Investor dan Emiten 

Penulis berharap dengan melakukan penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi pemikiran kepada para praktisi, seperti investor atau calon investor 

yang tertarik untuk berinvestasi agar mengetahui faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap return saham dan tepat dalam melakukan investasi. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan atau 

pertimbangan bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaannya. 

3. Civitas Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam 

pengembangan kajian manajemen keuangan. Penulis juga berharap penelitian 

ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian lebih lanjut. 



 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang 

dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan 

keuntungan dimasa-masa yang akan datang (Sunariyah, 2006:4). Kegiatan 

investasi dapat di lakukan di pasar keuangan yang merupakan tempat pertemuan 

antara orang atau perusahaan yang hendak menanamkan dana (investor) dan 

pihak-pihak yang membutuhkan dana. Pasar keuangan dapat berupa pasar uang 

(money market) dan pasar modal (capital market). 

Pasar modal adalah alternatif bagi pemilik modal (investor) untuk 

melakukan penanaman modal (investasi) jangka panjang. Dalam pasar modal 

tersedia berbagai aset keuangan yang menawarkan tingkat keuntungan dan risiko 

yang berbeda. Para pemilik modal atau investor bebas memilih jenis aset 

keuangan yang diinginkannya, tentu saja dengan harapan bahwa investasi tersebut 

mampu memberikan keuntungan yang optimal. Investasi di pasar modal dapat 

memberikan keuntungan yang sangat besar apabila investor mampu mengambil 

keputusan yang tepat setiap saat dalam melakukan investasi. 

Pasar modal memberi kesempatan kepada investor untuk menentukan 

return yang diharapkan. Bagi calon investor yang rasional keputusan investasi 

dalam suatu saham harus didahului oleh suatu proses analisis terhadap suatu 

variabel yang diperkirakan akan mempengaruhi harga suatu saham. Terdapat dua 

pendekatan yang dapat digunakan investor, yaitu analisis fundamental dan analisis 

teknikal. 

Pengertian analisis teknikal menurut Husnan (2005:341) sebagai berikut : 



 

“Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga 

saham (kondisi pasar) dengan mengamati perubahan harga saham 

(kondisi pasar) di waktu yang lalu.” 

Sedangkan  mengenai pengertian analisis fundamental, Husnan 

(2005:307) menyatakan : 

“Analisis fundamental mencoba memperkirakan harga saham dimasa 

yang akan datang dengan mengestimasi nilai faktor-faktor 

fundamental yang mempengaruhi harga saham dimasa yang akan 

datang dan menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut 

sehingga diperoleh taksiran harga saham.” 

Dengan melakukan analisis yang tepat, pelaku pasar dapat mengetahui hal-

hal yang menyangkut kondisi kinerja perusahaan dan prospek perusahaan dimasa 

yang akan datang. Sumber informasi umum yang sering digunakan untuk analisis 

fundamental adalah laporan keuangan perusahaan tersebut.  

Definisi laporan keuangan menurut Sundjaja dan Barlian (2003:76) : 

“Suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi 

yang digunakan sebagai alat komunikasi antar data keuangan atau 

aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan data-data atau aktivitas tersebut.” 

Jadi dengan melihat laporan keuangan, pemilik atau pemegang saham akan 

bisa mengetahui apakah investasi yang dilakukan pada perusahaan memberikan 

hasil yang lebih baik dibandingkan dengan investasi pada jenis yang lain. Dengan 

adanya laporan keuangan tersebut, kita dapat melakukan beberapa analisis rasio 

yang berguna untuk mengetahui kondisi suatu perusahaan di masa yang akan 

datang. 



 

Analisis rasio membantu kita untuk menganalisis laporan keuangan 

sehingga kita dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan. Salah satu 

pertimbangan yang digunakan investor untuk berinvestasi pada suatu perusahaan 

adalah rasio penilaian pasar yang diukur menggunakan Price Earning Ratio 

(PER). Rasio ini menggambarkan apresiasi pasar terhadap kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba.  

Menurut Brigham (2004:89) : 

“Market value ratio: a set of ratis that ralate the firm’s stock price to its 

earnings, cash flow, and book value per share”. 

Artinya rasio penilaian pasar adalah rasio-rasio yang berhubungan dengan 

harga/laba saham, arus kas, dan nilai buku per lembar saham. 

Selanjutnya masih menurut Brigham (2004:89) berpendapat tentang rasio 

penilaian pasar : 

“These ratios give management an indication of what investors think of 

the company’s past performance and future prospect”. 

Artinya rasio ini memberikan indikasi kepada manajemen tentang apa yang 

dipikirkan investor pada kinerja yang lalu dan prospek kedepan suatu perusahaan. 

Price Earning Ratio (PER) dapat digunakan sebagai petunjuk mengenai 

prospek perusahaan di masa mendatang yang cukup baik. Apabila pasar modal 

efisien, PER akan mencerminkan laba perusahaan, semakin tinggi rasio ini, 

semakin tinggi pertumbuhan laba yang diharapkan pemodal (Husnan, 2005). 

Kondisi ini tentu saja akan membuat ketertarikan tersendiri bagi investor, karena 



 

tujuan utama investor untuk melakukan investasi adalah untuk memperoleh return 

(tingkat pengembalian). 

Pengertian return menurut Jogiyanto (2009:199) ialah: 

“Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat 

berupa return realisasi yang sudah terjadi atau return ekspektasi yang 

belum terjadi tetapi yang diharapkan akan terjadi di masa 

mendatang.” 

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan, dapat diambil kesimpulan 

return saham adalah keuntungan yang diperoleh dari kepemilikan saham investor 

atas investasi yang dilakukannya. Semua investor ingin agar investasinya 

mendapatkan return yang setinggi-tingginya. Akan tetapi kenyataan membuktikan 

bahwa return dari investasi adalah tidak pasti. Ketidakpastian investasi inilah 

yang dinamakan dengan risiko.  

Menurut Fahmi dan hadi (2011:151) definisi risiko yaitu: 

“Risiko merupakan penyimpangan tingkat keuntungan yang 

sesungguhnya (actual return) dan tingkat keuntungan yang 

diharapkan (expected return).” 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa risiko merupakan besarnya 

tingkat keragaman dari suatu nilai harapan pengembalian tertentu. Semakin besar 

tingkat return yang diharapkan, maka investasi semakin berisiko. 

Risiko dibedakan menjadi dua, yaitu risiko tidak sistematis (unsystematic 

risk) dan risiko sistematis (systematic risk). Risiko tidak sistematis merupakan 

risiko yang berasal dari internal perusahaan dan biasanya berkaitan dengan kinerja 



 

keuangan perusahaan, risiko ini dapat diminimalisasi dengan cara diversifikasi 

saham. Sedangkan risiko sistematis merupakan risiko yang berasal dari luar 

perusahaan yang yang berkaitan dengan faktor-faktor makro ekonomi dan faktor 

eksternal seperti kondisi politik, kebijakan pemerintah, hukum, dan lain-lain, 

risiko ini tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi saham (Arifin,2007:28). 

Risiko sistematis dapat diukur dengan standar deviasi. Risiko (standar 

deviasi) merupakan suatu ukuran risiko yang mengestimasi sampai tingkat 

tertentu dimana hasil yang nyata mungkin bertentangan dari yang diharapkan 

karena standar deviasi mengukur penyebaran kemungkinan nilai yang diperoleh 

menyimpang dari nilai yang diharapkan. 

Return saham yang dimaksud disini adalah tingkat pengembalian saham 

yang ditimbulkan oleh perubahan nilai saham pada suatu periode atau sering 

disebut capital gain. Nilai return saham ini sangat penting, utamanya untuk 

dijadikan pedoman bagi investor untuk berinvestasi sesuai dengan preferensi 

risiko yang mereka hadapi. 

Sejalan dengan uraian diatas, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Suhardiyah (2002) tentang pengaruh Price Earning Ratio dan Risiko 

terhadap Return Saham Perusahaan Manufaktur yang terdapat di Bursa Efek 

Jakarta menghasilkan bahwa price earning ratio secara individual tidak 

berpengaruh terhadap return saham sedangkan beta (risiko) saham secara 

individual signifikan. Hal ini juga senada dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sutjipto (2007) pada sektor properti di Bursa Efek Jakarta menghasilkan bahwa 

beta berpengaruh signifikan terhadap return saham. Sedangkan penelitian yang 



 

dilakukan oleh Egi, Ikaputera dan Mayasari (2008) menghasilkan bahwa ROE 

dan PER secara simultan berpengaruh positif terhadap return saham emiten pada 

sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disusun bagan kerangka pemikiran 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

   Variabel yang diteliti 

 

   Variabel yang tidak diteliti 

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan di atas maka penulis 

merumuskan suatu hipotesis sebagai berikut : “ Terdapat Pengaruh Price 

Return Saham 
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Earning Ratio (PER) dan Risiko Saham terhadap Return Saham perusahaan 

pada Industri Rokok di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011”. 

1.6 Metodologi Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian explanatory. 

Penelitian explanatory merupakan penelitian yang bermaksud menjelaskan 

kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungannya antara satu variabel 

dengan yang lain. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-

verifikatif.  Metode deskriptif  menurut Nazir (2003: 54): 

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. 

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau 

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan 

antara fenomena yang diselidiki. 

Kemudian metode verifikatif menurut Rasyad (2003:6) adalah : 

“Metode yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas 

antara variabel melalui pengujian suatu hipotesis melalui suatu 

perhitungan statistik sehingga didapat hasil pembuktian yang 

menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima”.  

Tujuan dari penelitian verifikatif ialah untuk menjawab permasalahan mengenai 

hubungan serta pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen 

di dalam penelitian ini. 



 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan 

analisis korelasi.  Menurut Riduan (2006:145) regresi atau peramalan adalah : 

“Suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang 

paling mungkin terjadi di masa yang akan datang berdasarkan 

informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahannya 

dapat diperkecil.” 

Metode analisis statistik yang digunakan adalah metode analisis statistik 

secara bersamaan (simultan) yaitu uji hipotesis yang dilakukan dengan cara uji 

statistik F yang bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh variabel X1 dan X2 

secara simultan terhadap variabel Y. Sedangkan analisis statistik secara sendiri 

(parsial) yaitu uji hipotesis yang dilakukan dengan cara uji statistik t dari masing-

masing variabel. 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan industri rokok yang telah Go 

Public di Bursa Efek Indonesia. Dimana data diperoleh dari Indonesian Capital 

Market Directory dan Pojok Bursa Universitas Widyatama yang berlokasi di 

Jl.Cikutra no.204A Bandung 40125, dengan mengambil data sekunder berupa 

laporan keuangan. Waktu penelitian dimulai dari bulan September 2012 sampai 

dengan selesai. 

 

 

 

 


