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Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh ROE,DER
dan BETA terhadap Return saham. Penelitian ini meneliti perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI selama periode 2007-2009 (3 tahun). Alat yang di pakai dalam
penelitian ini adalah regresi berganda. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ROE
dan DER tidak berpengaruh terhadap return karena hasil dari regresi menunjukkan
bahwa nila ROE dan DER di atas nilai signifikasi (>0.05), dan hanya BETA yang
berpengaruh pada return karena nilai BETA berada di bawah tingkat signifikasi
(<0.05). Hal ini menunjukkan Return lebih di pengaruhi oleh BETA disebabkan
semakin besar BETA maka tingkat return yang di hasilkan perusahaan akan semakin
besar.
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Kata kunci : ROE, DER, BETA dan Return saham
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Perkembangan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan banyak cara,
salah satunya dengan mengetahui tingkat perkembangan dunia pasar modal dan
industri-industri sekuritas pada negara tersebut. Pasar modal (Capital market)
merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dalam
ekuitas dan hutang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. Dalam

W

bentuk

aktivitas di pasar modal, investor memiliki harapan dari investasi yang
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dilakukannya, yaitu yang berupa capital gain dan dividen. Selain itu Pasar modal
juga dapat dikatakan sebagai tempat bertemunya antara pihak yang memiliki dana
dengan pihak yang memerlukan dana. Pihak yang mempunyai dana menanamkan
dananya dengan harapan mendapat keuntungan dari kenaikan harga saham yang
bersangkutan, sedangkan pihak yang memerlukan dana berharap dana diperoleh
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akan diinvestasi dalam investasi riil agar dapat berkembang menjadi besar.

Rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan

dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas
manajemen perusahaan. Manfaat Rasio Profitabilitas adalah mengetahui besarnya
tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode, mengetahui posisi
laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, mengetahui
perkembangan laba dari waktu ke waktu, mengetahui besarnya laba bersih
sesudah pajak dengan modal sendiri, mengetahui produktivitas dari seluruh dana
perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

2

Meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan akan mengakibatkan aktiva
perusahaan meningkat. Dengan meningkatnya aktiva maka diharapkan laba yang
dihasilkan oleh perusahaan tersebut juga akan meningkat. Apabila laba tersebut
meningkat maka return on equity (ROE) juga akan meningkat. Return on
equty (ROE) merupakan hasil pengembalian atas ekuitas pemegang saham dengan
mengukur laba yang diperoleh terhadap nilai bukunya. Hal ini penting
menyangkut kepada investor dan kreditur sebagai dasar pengambilan keputusan.
Jika ingin melakukan investasi pada suatu perusahaan, investor atau calon investor

W

memerlukan informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
laba yang dilihat dari retun yang diterima oleh investor dan melihat bagaimana
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perusahaan tersebut mengelola aktivanya. Apabila dana bisa dikelola dengan baik
maka dapat meningkatkan laba yang diperoleh dan berarti return yang dihasilkan
akan meningkat pula. Hal ini akan dilihat kreditur untuk menentukan kebijakan
dalam menyalurkan dananya.

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur
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sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang, artinya berapa besar beban
hutang yang ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan aktivanya, dalam
arti luas dapat dikatakan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan
perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik dalam jangka pendek
maupun jangka panjang apabila perusahaan mengalami kebangkrutan (likuidasi).
Dalam prakteknya untuk menutupi kekurangan dalam modal (dana), perusahaan
mempunyai beberapa sumber dana yang dapat digunakan. Pemilihan beberapa
sumber dana ini tergantung dari tujuan perusahaan, syarat-syarat, serta
keuntungan dan kemampuan perusahaan.
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Sumber-sumber dana secara garis besar adalah modal sendiri dan
pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Perusahaan dapat memilih
dana dari salah satu sumber tersebut, dapat pula mendapatkan pinjaman dari
kombinasi dari keduanya. Rasio solvabilita ini jika semakin tinggi maka semakin
tinggi resiko kerugian yang akan di hadapi, tetapi ada juga kesempatan untuk
mendapatkan laba yang besar. Sebaliknya apabila perusahaan memiliki rasio
solvabilitas yang rendah tentu memiliki resiko yang lebih kecil. Dampak ini juga
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mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian (return).

Risiko sistematis disebut dengan istilah beta, dimana beta ini adalah satu-
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satunya variabel yang diperlukan untuk menjelaskan return (Howton dan Peterson
, 1998). Beta sebagai komponen penting untuk mengestimasi keuntungan (return)
suatu saham

tidak bersifat stationer dari waktu ke waktu, sehingga perlu

disesuaikan dengan kondisi pasar (Jones, 1998). Oleh karena itu perlu dilakukan
perhitungan beta secara terpisah pada saat pasar sedang berada pada posisi
meningkat (bullish) dan menurun (bearish) (Bhardwaj & brooks, 1993; Graham
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& Saporoschenko, 1999; Clinebell et al 1993; Howton & Peterson,

1998;

Tandelilin, 2001). Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa risiko
sistematis berubah-ubah selama waktu tertentu. Menurut Vennet dan Crombez
(1997) apabila risiko sistematis suatu saham berubah, maka tentunya keuntungan
(return) yang disyaratkan atas saham tersebut juga perlu disesuaikan. Namun di
Indonesia beta yang paling cocok adalah beta fowler dan rorke (1983) yang
beragumentasi bahwa metode dimson yang hanya menjumlah koefisien-koefisien
regresi berganda tanpa member bobot akan tetap memberikan beta yang bias.
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Dalam berinvestasi di pasar modal tidak saja memerlukan pemikiran yang
lebih “rumit” dan informasi yang lebih kompleks, namun juga menghadapi resiko
yang relatif lebih besar bila dibanding dengan bentukbentuk simpanan pada
system perbankan. Oleh karena itu, biasanya return yang diharapkan pada
investasi saham relatif lebih besar dibanding tingkat bunga simpanan pada bankbank. Untuk melindungi kepentingan para pemodal tersebut, maka hanya
perusahaan (perseroan) yang sehat dan berprestasi sajalah yang diijinkan menjual
sahamnya di pasar modal (go public). Tandelilin (2001), pasar modal secara
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umum diartikan sebagai pasar yang memperjual belikan produk berupa dana yang
bersifat abstrak. Bentuk konkritnya yaitu produk yang diperjual belikan di pasar
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modal berupa lembar surat-surat berharga di bursa efek. Tujuan utama investor
melakukan investasi adalah mendapatkan return yang maksimal. Semakin efisien
perusahaan dalam menggunakan aktifanya maka return yang diperoleh akan
semakin tinggi bagi investor, karena return merupakan salah satu alat untuk
menilai seberapa besar keuntungan suatu saham.
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Dari kondisi-kondisi di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti
Pengaruh profitabilitas, solvabilitas, dan resiko sistematis terhadap return

saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
1.2 Perumusan Masalah
Dari latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini
adalah : apakah profitabilitas, solvabilitas, dan resiko sistematis berpengaruh
terhadap return saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.
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1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah : menguji pengaruh profitabilitas, solvabilitas, dan
resiko sistematis terhadap return saham perusahaan manufaktur yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia.
1.4 Kontribusi Penelitian
1. Bagi investor atau calon investor
Sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk membeli
saham dengan pertimbangan rasio solvabilitas, rasio profitabilitas dan

2. Bagi Emiten
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resiko sistematis pada sebuah perusahaan.
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Sebagai suatu dasar dalam pengambilan keputusan pembagian untuk
melihat apakah rasio profitabilitas dan rasio solvabilitas dapat
mempengaruhi calon investor yang akan membeli saham emiten
tersebut.

3. Bagi Akademisi
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Memberikan pengertahuan untuk para penulis selanjutnya tentang
pengaruh yang terjadi ketika diteliti.

4. Bagi Pemerintah
Memberikan kontribusi pengetahuan tentang resiko yang dihadapi
perusahaan dalam pasar.
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1.5 Batasan Penelitian
Agar penelitian ini tidak melebar, maka dalam penelitian ini peneliti
akan memberikan batasan – batasan sebagai berikut :
1. Perusahaan yang akan diteliti adalah perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Penelitian ini akan dilakukan pada 3 tahun yaitu tahun 2007 sampai
dengan tahun 2009.
3. Variabel yang akan diteliti adalah :
Return on equity (ROE)



Debt to Equity (DER)



Beta (resiko sistematis), beta yang di pakai adalah beta koreksi pada
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setiap perusahaan

Return Saham perusahaan

©
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio likuiditas, rasio
solvabilitas, dan resiko sistematik terhadap return saham pada perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibuat oleh peneliti,

W

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Rasio likuiditas(ROE) tidak berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan
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manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Rasio solvabilitas (DER) tidak berpengaruh terhadap return saham pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Beta saham berpengaruh negatif terhadap return saham pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
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5.2 Keterbatasan Penelitian
Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui ada beberapa keterbatasan
seperti berikut :

1. Tahun yang digunakan untuk meneliti, mungkin tidak terjadi pengaruh karena
tahun yang digunakan peneliti terlalu singkat yaitu hanya pada tahun 2007-2009.
2. Perusahaan yang digunakan masih memiliki nilai ROE, DER dan BETA yang
cukup jauh antara perusahaan lainnya, karena dalam perusahaan manufaktur yang

39
digunakan untuk meneliti ada beberapa perusahaan yang tidak ditrading secara
berkala (terus-menerus).

5.3 Saran
Berdasarkan kesimpulan hasil analisis data dapat diajukan saran sebagai berikut:
1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi
penelitian selanjutnya di bidang yang sama yang akan datang untuk
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dikembangkan dan diperbaiki, misalnya dengan memperpanjang periode
pengamatan sehingga dapat lebih mencerminkan hasil penelitian. Untuk
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penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan lagi dengan
membandingkan jenis perusahaan lainnya yang menggunakan indikator keuangan
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yang berbeda serta jenis industri yang berbeda.
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