
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.LATAR BELAKANG 

Dewasa ini dunia investasi semakin mendapatkan tempat yang penting di 

dalam masyarakat. Perkembangan ekonomi dan teknologi menjadikannya salah 

satu sumber penghasilan dan bisnis masyarakat dewasa ini. Banyak produk 

investasi yang marak ditawarkan di dalam masyarakat, saham adalah salah satu 

yang paling banyak diminati dan yang menjadi gambaran utama dari dunia 

investasi sendiri. Saham merupakan salah satu produk investasi yang dari padanya 

sebagian besar masyarakat yang menjadi investor mendulang keuntungan yang 

cukup besar. Namun dibalik itu semua saham juga memiliki nilai negatifnya. 

Keuntungan yang besar juga dibarengi dengan risiko yang besar pula. Risiko pada 

saham dapat diamati secara seksama dan bahkan dapat dihindari oleh para 

investor sendiri. Hanya tergantung pada bagaimana cara pengamatannya dan 

pemahaman investor sendiri terhadap risiko saham tersebut. 

Risiko saham sendiri terbagi menjadi dua, yaitu risiko sistematis dan risiko 

tidak sistematis. Yang akan dibahas dalam penelitian kali ini adalah risiko 

sistematis pada saham yang penggambaran besarannya terdapat dalam 

perhitungan beta saham individual. Risiko sistematis merupakan risiko yang 

dipengaruhi oleh faktor-faktor makro. Risiko sistematis tidak dapat dihindari, 

seberapapun porsi nya pasti akan ditemui. Risiko sistematis juga tidak dapat 

terdiversifikasi, maka dari itu penting bagi investor untuk dapat mengetahui lebih 

dalam mengenai risiko sistematis sehingga dapat mengetahui bagaimana porsi dan 

dampak terjadinya.  Risiko sendiri merupakan faktor utama yang sudah 

seharusnya menjadi bahan pertimbangan masyarakat kelak apabila ingin 

menginvestasikan uangnya kedalam suatu produk investasi. Risiko yang ada harus 

sesuai dengan tingkat pengembalian yang diterimakan oleh investor. (Tandelilin, 

2010:104) 



Industri telekomunikasi bisa dikatakan sebagai industri yang sepertinya tidak 

akan pernah redup. Bayangkan jika semua koneksi telekomunikasi, baik itu 

telepon genggam hingga layanan internet tidak aktif selama 24 jam. Sepertinya 

hal tersebut hampir tidak mungkin dibiarkan terjadi, karena pada zaman sekarang 

kebutuhan akan komunikasi jarak jauh sudah seperti kebutuhan pokok saja. 

Sehingga membuat pasar untuk layanan telekomunikasi ini seperti sudah 

terbentuk dengan sendirinya. Ditambah dengan jumlah penduduk di Indonesia 

yang terus bertumbuh serta perkembangan infrastruktur di kawasan miskin yang 

sedang diprioritaskan membuat potensi pertumbuhan kebutuhan akan layanan 

telekomunikasi di Indonesia menjadi semakin prospektif. 

Pertumbuhan penduduknya yang pesat mengakibatkan timbulnya permintaan 

yang tinggi akan layanan telekomunikasi yang lebih baik lagi seperti halnya 

negara berkembang lainnya. Pengembangan dan modernisasi untuk infrastuktur  

perusahaan telekomunikasi di Indonesia juga telah terjadi peningkatan kearah 

yang lebih baik. Kenyataan ini mendorong pemerintah melalui departemen 

komunikasi dan informasi untuk berperan aktif dalam menciptakan pertumbuhan 

bisnis telekomunikasi yang berkesinambungan. Selain itu Industri telekomunikasi 

bisa menjadi andalan untuk menopang pertumbuhan ditengah lesunya ekonomi 

Indonesia. Ditengah melambatnya pertumbuhan ekonomi di kuartal I dan kuartal 

II lalu,  sektor komunikasi dan informasi masih menunjukkan pertumbuhan yang 

positif yaitu 1,2%. Sebagai negara berkembang memang wajar terjadi 

pertumbuhan di sektor telekomunikasi dan informasi, bahkan ini memang menjadi 

tumpuannya (http://www.indotelko.com/: 2015). 
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GRAFIK 1.1 

PERKEMBANGAN RISK AND RETURN DI INDUSTRI 

TELEKOMUNIKASI PERIODE 2011-2015 

 

Kenaikan dan penurunan risiko dan return saham di Industri 

Telekomunikasi tidak stabil. Ini dapat dilihat dari grafik line diatas, pada tahun 

2014 terjadi penurunan risiko yang diikuti dengan kenaikan return, dan 

sebaliknya di tahun 2015 penurunan return justru diikuti oleh kenaikan risiko. Hal 

ini jelas tidak sesuai dengan prinsip portofolio yang mengatakan “High risk high 

return”. Hal ini terjadi karena Kinerja keuangan dan operasional Telkom selama 

tahun 2014 memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk terus tumbuh di tengah 

kondisi persaingan industri telekomunikasi di Indonesia yang semakin ketat. 

Sepanjang tahun 2014, Telkom berhasil meraih pendapatan usaha sebesar Rp 89,7 

triliun atau meningkat sebesar 8,1% dibandingkan pendapatan usaha yang 

diperoleh pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pendapatan usaha anak 

perusahaan Telkom, yaitu Telkomsel, bahkan tumbuh dua digit hingga mencapai 

10,4%. Sedangkan EBITDA tumbuh 9,7% menjadi Rp 45,8 triliun dan laba bersih 

naik 3,0% menjadi Rp 14,6 triliun. Pertumbuhan pendapatan pada Telkom ini 

membuat Industri Telekomunikasi memiliki return yang mengalami peningkatan 

pada tahun 2014 ( http://economy.okezone.com: 2015). Sedangkan pada tahun 

2015 terjadi pelemahan rupiah yang terus terjadi membuat idustri sektoral yakni 

2011 2012 2013 2014 2015

RETURN 0.07 0.13 -0.39 0.01 -0.09

RISK/BETA 0.423 0.536 0.476 -0.601 -0.255
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Industri Telekomunikasi terkena dampaknya. Sehingga diminta untuk melakukan 

antisipasi terhadap berbagai kemungkinan terburuk dalam bentuk jangka panjang. 

Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat juga salah satu hal 

yang harus diwaspadai sejumlah emiten operator telekomunikasi nasional. 

Berlanjutnya penurunan nilai tukar rupiah terhadap dollar berpotensi menekan 

kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan tahunan sejumlah 

emiten operator telekomunikasi, terlihat beberapa mengalami rugi karena 

memiliki utang yang besar dalam dollar AS. (http://ekbis.sindonews.com: 2015) 

Pentingnya mengukur risiko investasi, membuat investor tentu akan 

memperhitungkan tingkat keuntungan yang akan mereka terima, namun investor 

juga harus menyadari bahwa dalam setiap investasi terdapat risiko sebagai 

konsekuensi yang harus ditanggung ketika berinvestasi di pasar modal. Prinsip 

high risk high return penting untuk diketahui oleh investor, karena return dan 

risiko merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, selain itu pertimbangan 

investasi merupakan trade off dari keduanya. Return dan risiko memiliki 

hubungan yang positif, semakin besar risiko yang harus ditanggung semakin besar 

return yang harus dikompensasikan.  

Melihat hal tersebut peneliti tertarik untuk mencari faktor-faktor yang 

mempengaruhi risiko investasi. Dua analisis yang banyak digunakan untuk 

menentukan nilai sebenarnya dari saham adalah analisis fundamental 

(fundamental security analysis) dan analisis teknikal (technical analysis). Pada 

penelitian ini digunakan analisis fundamental yaitu berasal dari laporan keuangan 

untuk mengukur kinerja perusahaan dengan rasio keuangan seperti Rasio 

Likuiditas, Rasio Aktivitas, Rasio Hutang dan Rasio Keuntungan yang diukur 

oleh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on investment, dan Total Assets 

Turnover. 

Apabila investor dapat mengukur risiko investasi, maka diharapkan 

investor bisa mendapatkan return sesuai dengan risikonya. Perusahaan dapat 

menjual hak kepemilikan atas perusahaan tersebut dalam bentuk saham untuk 

http://ekbis.sindonews.com/


mendapatkan modal. Investor berinvestasi dengan harapan mendapatkan 

pengembalian (return) atas saham yang telah dibeli. Return merupakan salah satu 

faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas 

keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Return 

yang diharapkan oleh investor disebut dengan return total. Namun, investor juga 

memiliki pertimbangan lain sebelum melakukan investasi, yang salah satunya 

adalah risiko yang terkandung dalam saham. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan 

didirikan dengan tujuan memaksimalkan keuntungan atau kekayaan, terutama 

bagi para pemegang saham yang terwujud berupa upaya peningkatan atau 

maksimalisasi nilai pasar atas harga saham perusahaan. Namun tidak terlepas dari 

risiko investasi juga yang harus dipertimbangkan oleh investor karena return yang 

didapat akan sesuai dengan risiko yang diambil oleh investor. Berdasarkan 

masalah di atas maka peneliti tertarik untuk mengetahui seberapa pentingnya 

informasi bagi investor dalam melakukan investasi, serta mengetahui sejauh mana 

pengaruh dari risiko investasi terhadap kinerja perusahaan dan dampaknya 

terhadap return saham, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul : 

“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Risiko Investasi dan 

Pengaruhnya Terhadap Return Saham di Industri Telekomunikasi yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015”. 

1.2.Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio 

(DER), Return on investment (ROI), Total Assets Turnover (TATO) 

Risiko Investasi, dan Return Saham di Industri Telekomunikasi yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 



2. Bagaimana pengaruh Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), 

Return on investment (ROI), Total Assets Turnover (TATO) terhadap 

Risiko Investasi secara Parsial di Industri Telekomunikasi yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

3. Bagaimana pengaruh Risiko Investasi terhadap Return Saham di Industri 

Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-

2015. 

 

1.3.Maksud dan Tujuan  

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi tentang 

bagaimana faktor-faktor rasio keuangan  mempengaruhi resiko investasi dan 

pengaruhnya terhadap return saham perusahaan. Yang nantinya akan penulis 

gunakan sebagai bahan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu prasyarat 

yang harus dipenuhi oleh penulis dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi 

Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama Bandung. 

Sedangkan tujuan peneliti secara khusus adalah untuk mendapatkan jawaban 

dari permasalahan yang diidentifikasi diatas, yaitu: 

1. Untuk mengetahui perkembangan Current Ratio (CR), Debt to Equity 

Ratio (DER), Return on investment (ROI), Total Assets Turnover (TATO), 

Risiko Investasi, dan Return Saham di Industri Telekomunikasi yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio 

(DER), Return on investment (ROI), Total Assets Turnover (TATO) 

terhadap Risiko Investasi secara Parsial di Industri Telekomunikasi yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Risiko Investasi terhadap Return Saham di 

Industri Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011-2015. 



1.4.Kegunaan Penelitian 

1) Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi 

investor untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh resiko investasi 

terhadap berbagai variabel yang dipengaruhi, khususnya pada rasio 

keuangan dalam mengukur kinerja perusahaan. Sehingga Investor data 

membuat keputusan dan pertimbangan dan dijadikan sebagai tolak ukur 

sebelum melakukan investasi dimasa yang akan datang. 

2) Bagi Investor 

Penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan referensi atau pertimbangan 

dalam mengambil keputusan dan sebagai informasi yang dapat 

memberikan input bagi manajer dan investor yang menanamkan modalnya 

dalam melakukan pengambilan keputusan berinvestasi karena adanya 

resiko investasi yang dapat terjadi dan dapat diantisipasi dengan melihat 

kinerja keuangan perusahaan. 

3) Bagi pembaca dan pihak-pihak lainnya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan 

maupun dijadikan acuan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan 

terpadu. Serta dapat menambah referensi, pengetahuan wawasan teoritis, 

informasi bagi pihak-pihak yang tertarik untuk mengetahui lebih jauh 

informasi-informasi yang dihasilkan dari penelitian ini ataupun yang 

berkeinginan untuk melakukan penelitian selanjutnya sebagai bahan 

perbandingan. 

4) Penulis 

Untuk memberikan tambahan pengetahuan empiris dan menguji 

pengetahuan yang telah didapatkan ketika kuliah untuk dapat diaplikasikan 

dalam menyusun penelitian dan megolah data yang ada untuk mencapai 

hasil yang diharapkan, sehingga dapat lebih memahami aplikasi dari teori-

teori yang sesungguhnya terjadi di lapangan. 

 

 



1.5.Metodelogi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

verifikatif. Metode deskriptif menurut (Nazir, 2013): 

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system 

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. 

Tujuan penelitian ini deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran 

atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 

serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

Sedangkan pengertian metode verifikatif menurut (Nazir, 2011) adalah 

sebagai berikut: 

“Metode verifikatif adalah metode untuk menguji kebenaran 

hipotesis yang juga berarti  menguji kebenaran teori”. 

Tujuan dari penelitian verifikatif adalah untuk mengetahui hubungan 

kasualitas antar variabel suatu pengujian hipotesis melalui suatu perhitungan 

statistik sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis tersebut 

diterima atau ditolak. Pengujian hipotesis dilakukan dengan one tailed test. Untuk 

menguji hipotesis yang telah diajukan, maka uji yang digunakan adalah : 

Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari 

pihak eksternal. Sumber data untuk penelitian ini adalah laporan keuangan yang 

terdapat dalam Industri Telekomunikasi. Teknik pengumpulan data sekunder 

dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan cara 

pengumpulan bahan-bahan dari berbagai sumber dan mempelajari literature-

literatur yang berhubungan dengan topic pembahasan untuk memperoleh dasar 

teoritis. 

Alat analisis statistika yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

korelasi, koefisien determinasi, analisis regresi, dan pengujian hipotesis. 

Kemudian metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik secara 

bersamaan dan analisis statistic secara individu. Pengujian hipotesis secara 

bersama diuji dengan cara uji F yang bertujuan untuk mengetahui apakah 



pengaruh variabel X1, X2, X3, X4 secara bersama terhadap variabel Y. sedangkan 

pengujian hipotesis secara parsial delakukan dengan cara uji statistic t untuk 

masing-masing variabel. 

1.6.Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data sekunder, penulis dalam 

melakukan penelitian mengambil data perusahaan-perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015 yang sumbernya diperoleh dari 

Indonesia Capital Market Directory, Saham Oke, Yahoo Finance, pustakaloka 

Universitas Widyatama, serta jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian 

ini, dalam rangka memperoleh data yang diperlukan guna penyusunan skripsi, 

maka penelitian ini dimulai tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan selesai. 

 


