
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Salah satu bentuk kegiatan investasi yang dilakukan adalah dengan terlibat 

menjadi investor dalam pasar modal. Pasar modal merupakan alternatif 

perusahaan dalam memperoleh sumber pembiayaan jangka panjang dari berbagai 

instrumen-instrumen keuangan dalam berbagai surat berharga atau sekuritas. 

Dalam beberapa dekade terakhir, saham menjadi salah satu dari banyak pilihan 

investasi yang cukup menarik untuk investor asing dan lokal (Idawati dan 

Wahyudi 2015). Perusahaan dapat mendapatkan pendanaan dari menerbitkan 

saham sebagai modal usaha, melakukan ekspansi ataupun pelunasan hutang. 

Dalam pertumbuhan ekonomi nasional secara bertahap ini, maka tumpuan 

pembiayaan perusahaan dalam berbagai sektor tidak lagi ke pemerintah, 

melainkan juga ke sektor swasta. Para pengusaha dapat  mengandalkan pada 

kemampuan keuangan sendiri (self financing) dan juga dapat melalui pembiayaan 

oleh sektor perbankan dalam bentuk kredit investasi dan kredit modal kerja. 

Perusahaan juga dapat menggali dana dari pasar modal dengan cara menerbitkan 

obligasi atau saham. Keuntungan (capital gain) merupakan hal utama yang ingin 

dicapai oleh investor ketika melakukan keputusan investasi. Salah satu hal 

terpenting yang menjadi pertimbangan bagi investor ketika membuat keputusan 

dalam berinvestasi di dalam saham yang tepat adalah return saham (Chambers et 

al. 2013). Return menjadi sebuah indikator untuk meningkatkan kesejahteraan 

investor, termasuk di dalamnya para pemegang saham (Setyandari 2012). Banyak 

faktor yang perlu diperhatikan oleh investor ketika menanamkan modalnya dalam 

pasar modal. Salah satunya adalah faktor fundamental yang memberikan 

gambaran kepada investor mengenai kinerja manajemen dalam mengelola 

perusahaan. 

Saham-saham yang memiliki harga yang tinggi berpotensi untuk menarik 

investor karena dengan adanya pergerakan kenaikan harga saham pada sektor 

tertentu mencerminkan kinerja fundamental yang baik dari emiten yang terkait. 

Harga saham dianggap penting karena menunjukkan nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan ditentukan dari kinerja perusahaan dalam mengelola aset untuk 

menghasilkan laba. Apabila kinerja perusahaan meningkat, maka nilai perusahaan 

akan meningkat pula. Tingginya tingkat return yang dihasilkan oleh perusahaan 

akan menarik investor dalam menanamkan modalnya. Hal ini akan menyebabkan 

permintaan saham naik dan diikuti pada kenaikan harga sahamnya, begitu pula 

sebaliknya.  

Harga saham dapat juga dipengaruhi oleh reaksi pasar, dalam hal ini 

investor terhadap kegiatan  atau aksi yang dilakukan perusahaan (corporate 

action). Aksi korporasi ini dapat menimbulkan meningkatnya minat beli atau 

permintaan terhadap saham perusahaan. Tingginya tingkat permintaan (demand) 

atas saham perusahaan ini selanjutnya akan mengakibatkan naiknya harga saham 

setelah berita atau pengumuman tersebut diumumkan. 

Pada awal tahun 2014 saham sektor konstruksi kembali menjadi pilihan 

investor. Saham sektor properti, real estate dan konstruksi menjadi pemberi 

return tertinggi yakni sebesar 7.03 persen sejak akhir tahun lalu sampai empat 
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Februari 2014. Di posisi kedua, saham sektor keuangan yang meningkat 6.11 

persen, disusul saham sektor barang konsumsi yang naik 5.06 persen. (Indrastiti 

2014) 

Apabila difokuskan terhadap saham-saham sektor konstruksi, sepanjang 

tahun 2014 saham-saham sektor konstruksi terus menunjukkan penguatan. Seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 1, return saham sektor konstruksi mengalami 

peningkatan hingga akhir tahun 2014.  

 

 

Gambar 1  Fluktuasi return saham subsektor konstruksi tahun 2009-2014 

 

Terdapat penurunan harga saham yang berdampak terhadap penurunan 

return saham konstruksi pada tahun 2013. Hal tersebut antara lain disebabkan 

karena saham-saham sektor konstruksi, secara valuasi Price to Earnings Ratio 

(PER) dinilai sangat mahal, bahkan lebih tinggi dibandingkan saat IHSG 

mengalami penguatan. Tingginya PER emiten konstruksi terjadi setelah 

memfaktorkan penurunan laba bersih pada kuartal I-2013 (Munjin 2013).  
Sebulan terakhir di tahun 2014 saham PT Wika Beton (Persero) Tbk 

(WTON) memimpin penguatan harga dengan perolehan return tertinggi yakni 

sebesar 20.11 persen. Kemudian disusul oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk 

(WSKT) dengan perolehan return sebesar  9.68 persen. Selanjutnya induk dari 

Wika Beton yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) sepanjang bulan 

Agustus ini mengalami kenaikan sebesar 7.25 persen, kemudian diikuti perolehan 

saham dari PT PP (Persero) Tbk (PTPP) dengan return 6.67 persen (Anonim 

2014). 

Kondisi suku bunga yang terkendali juga membuat industri infrastruktur 

semakin menjanjikan. Hal tersebut juga didukung oleh sektor perbankan yang 

berani memberikan kredit untuk sektor konstruksi dan infrastruktur ini. Sehingga 

akan membuat akselerasi pembangunan proyek konstruksi semakin berjalan cepat. 

Laju pergerakan rata-rata saham konstruksi diperkirakan masih berpeluang untuk 

meningkat karena harga saham yang masih dibawah nilai wajar.   

Sektor konstruksi di Indonesia memiliki peran strategis dalam pertumbuhan 

ekonomi nasional. Saat ini disepanjang jalan kota-kota besar terlihat proyek 

pembangunan gedung-gedung perkantoran, apartemen, hotel ataupun mall yang 

semakin meningkat dan juga proyek-proyek pembuatan jalan raya, akses jalan tol, 

fly over, dan lain sebagainya, yang tentunya semua hal ini akan berdampak bagi 

peningkatan infrastruktur Indonesia. 

http://www.bareksa.com/
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Pertumbuhan konstruksi di Indonesia dari tahun ke tahun melebihi 

pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementrian Pekerjaan Umum, 

perkembangan pasar konstruksi nasional sejak 2012 menunjukkan peningkatan 

cukup signifikan. Pada 2012 diperhitungkan mencapai sekitar Rp 284 triliun. Pada 

tahun 2013 meningkat hingga sekitar Rp 369 triliun dan untuk tahun 2014 

mencapai Rp 407 triliun. 

Tabel 1 menunjukkan bahwa sektor konstruksi juga turut berkontribusi 

terhadap laju pertumbuhan PDB Indonesia pada tahun 2014. Secara kumulatif 

besaran PDB Indonesia hingga triwulan III tahun 2014 dibandingkan dengan PDB 

pada periode yang sama tahun 2013 tumbuh 5.11 persen yang dipengaruhi oleh 

pertumbuhan semua sektor kecuali sektor pertambangan dan penggalian yang 

mengalami penurunan sebesar 0.13 persen.  

 

Tabel 1  Laju pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha tahun 2013-2014 

Lapangan Usaha 

Triw II-

2014 

Terhadap 

Triw I-2014 

(%) 

Triw III-

2014 

Terhadap 

Triw II-

2014 (%) 

Triw III 

2014 

Terhadap 

Triw III 

2013 (%) 

Triw I s/d-

III 2014 

Terhadap 

Triw I s/d-

III 2013 

(%) 

1. Pertanian, Peternakan, 

Kehutanan & Perikanan 
2.79 6.74 3.74 3.45 

2. Pertambangan dan 

Penggalian 
-0.57 2.84 0.31 -0.13 

3. Industri Pengolahan 2.63 2.57 4.61 4.90 

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 4.24 -1.13 6.18 6.39 

5. Konstruksi* 3.76 3.27 6.28 6.45 

6. Perdagangan, Hotel, dan 

Restoran 
4.15 1.49 4.21 4.49 

7. Pengangkutan dan 

Komunikasi 
2.72 2.55 9.01 9.65 

8. Keuangan, Real Estat dan 

Jasa Perusahaan 
1.36 1.79 5.96 6.10 

9. Jasa-jasa 0.73 3.71 6.52 5.97 

PDB 2.49 2.96 5.01 5.11 

PDB Tanpa Migas 2.64 3.04 5.32 5.45 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 

 

Sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh 9.65 persen dan diikuti sektor 

konstruksi 6.45 persen, sektor listrik, gas dan air bersih 6.39 persen, sektor 

keuangan, real estate, dan jasa perusahaan 6.10 persen, sektor jasa-jasa 5.97 

persen, sektor industri pengolahan 4.90 persen, sektor perdagangan, hotel dan 

restoran 4.49 persen dan sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan 

3.45 persen.  Kontribusi sektor konstruksi terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) berhasil menempati urutan ke enam  dari sembilan sektor penyumbang 

PDB nasional pada tahun 2013, serta daya serap tenaga kerja yang besar, dan juga 

supply chain yang besar yang dapat mendorong industri penunjang sektor 

konstruksi sehingga pada akhirnya dapat menggerakkan pertumbuhan usaha 

dalam hal pengadaan jasa dan barang sehingga mampu meningkatkan 

produktivitas dan distribusi pendapatan masyarakat. 
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Tabel 2 menunjukkan kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB pada 

periode tahun 2007-2013. Persentase kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia 

pada periode tersebut diberikan oleh sektor industri pengolahan, kemudian sektor 

pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, selanjutnya ditempati oleh sektor 

perdagangan, hotel dan restoran, kemudian sektor konstruksi, lalu sektor 

pertambangan dan penggalian, sektor jasa-jasa, sektor keuangan, persewaan dan 

jasa keuangan, pengangkutan dan komunikasi, kemudian kontribusi terendah 

disumbangkan oleh sektor listrik, gas dan air bersih. Kebijakan yang dikeluarkan 

pemerintah terkait dengan dunia usaha sangat berpengaruh terhadap fluktuasi 

harga saham-saham yang ditransaksikan di bursa efek. 

 

Tabel 2  Kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB, tahun 2007-2013 (dalam 

persen (%)) 

No. Lapangan Usaha 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Pertanian, Peternakan, 

Kehutanan dan 

Perikanan 

13.72 14.48 15.29 15.29 14.71 14.50 14.43 

2 Pertambangan dan 

Penggalian 
11.15 10.94 10.56 11.16 11.82 11.80 11.24 

3 Industri Pengolahan 27.05 27.81 26.36 24.80 24.34 23.97 23.70 

4 Listrik, Gas dan Air 

bersih 
0.88 0.83 0.83 0.76 0.75 0.76 0.77 

5 Konstruksi* 7.72 8.48 9.90 10.25 10.16 10.26 9.99 

6 Perdagangan, Hotel, 

dan Restoran 
14.99 13.97 13.28 13.69 13.80 13.96 14.33 

7 Pengangkutan dan 

Komunikasi 
6.69 6.31 6.31 6.56 6.62 6.67 7.01 

8 Keuangan, Persewaan, 

dan Jasa Perusahaan 
7.73 7.44 7.23 7.24 7.21 7.27 7.52 

9 Jasa-jasa 10.08 9.74 10.24 10.24 10.58 10.81 11.02 

 Total Produk 

Domestik Bruto 
100 100 100 100 100 100 100 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 

 

Sektor konstruksi juga turut berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Pada 

tahun 2013 jumlah tenaga konstruksi diperkirakan sekitar enam juta orang. Jumlah 

tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006, jumlah tenaga 

konstruksi tercatat sekitar 4.7 juta orang. Pada tahun 2010 jumlahnya berkembang 

menjadi 5.7 juta orang atau 5.3 persen dari tenaga kerja nasional. Pemerintah 

berharap tenaga kerja konstruksi dapat meningkat 60 persen atau tiga juta orang 

pada 2015. Sehingga dengan adanya penambahan tersebut diharapkan konstruksi 

Indonesia mampu bersaing dalam lingkup ASEAN (Hermawan 2013). 

Naik atau turunnya harga saham disebabkan oleh banyak faktor antara lain 

terdapat rumor atau issue serta perbedaan persepsi dari masing-masing investor 

terhadap kinerja perusahaan baik yang dipengaruhi dari internal maupun eksternal 

perusahaan. Kebijakan pemerintahan baru salah satunya menjadi pemicu kenaikan 

bisnis konstruksi. Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf 

Kalla bertekad membangun dan memperbaiki jaringan infrastruktur nasional, 

seperti proyek pelabuhan, bandara, jalan dan listrik.  
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Permintaan jasa konstruksi diperkirakan masih akan tetap cukup tinggi 

karena hampir sebagian besar pembangunan pondasi infrastruktur fisik 

membutuhkan jasa konstruksi. Jika kebijakan tersebut direalisasikan maka akan 

menjadi sentimen positif di pasar, sehingga dapat meningkatkan ekspektasi 

investor terhadap transaksi sektor kontruksi di pasar. Hal tersebut menjadikan 

emiten-emiten konstruksi menjadi pilihan investor sebagai bagian dalam investasi 

portofolio sahamnya.  

Dalam rangka mempercepat proses pembangunan infrastruktur di seluruh 

wilayah Indonesia, pemerintah juga akan menyuntikkan modal kepada perusahaan 

kosntruksi BUMN. Pemerintah telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur 

dalam kebijakan pembangunannya melalui instrumen Masterplan Percepatan dan 

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Konsep MP3EI ini 

merupakan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan 

pemerintah untuk meningkatkan kinerja infrastruktur nasional. 

Emiten konstruksi yang menjadi key player dari kontak kerja proyek- 

proyek pemerintah pada umumnya merupakan emiten konstruksi BUMN antara 

lain PT Waskita Karya (WSKT), PT Pembangunan Perumahan (PTPP),  PT 

Wijaya Karya (WIKA) serta PT Adhi Karya (ADHI) yang mendominasi dalam 

membukukan kontrak baru proyek-proyek milik pemerintah. Sektor konstruksi 

sepanjang kuartal I di tahun 2014 mencatatkan return yang paling tinggi diantara 

sektor-sektor lainnya dalam bursa saham. Namun selama triwulan kedua tahun 

2014 memiliki performa yang tidak cukup baik. Penurunan return harian saham 

konstruksi yang negatif disebabkan oleh beberapa emiten yang memiliki kinerja 

yang buruk di sektor konstruksi. Hal tersebut menunjukkan fluktuasi dalam 

pergerakan harga saham di sektor konstruksi. 

Perubahan harga saham sektor konstruksi juga turut berpengaruh terhadap 

return saham. Faktor yang menentukan perubahan harga saham yaitu kondisi 

fundamental emiten, permintaan dan penawaran, tingkat suku bunga, valuta asing, 

dana asing, indeks harga saham gabungan dan rumor (Arifin 2004). 

Indikator  makro ekonomi seperti tingkat inflasi dan suku bunga juga turut 

mempengaruhi pergerakan harga saham. Tingkat inflasi akan memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap harga saham (Hooker 2004). Berdasarkan 

(Prihantini 2009) inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham.  

Peningkatan harga barang-barang dan bahan baku akan membuat biaya 

produksi menjadi tinggi sehingga akan berpengaruh pada penurunan jumlah 

permintaan yang berakibat pada penurunan penjualan sehingga akan mengurangi 

pendapatan perusahaan. Selanjutnya akan berdampak buruk pada kinerja 

perusahaan yang tercermin pula oleh turunnya return saham. Meskipun dalam 

bayang-bayang inflasi yang terus memanas dan berpotensi memicu kenaikan suku 

bunga di pasar uang, namun investor di Pasar Modal Indonesia harus memikirkan 

bentuk-bentuk pengaruh negatif dari inflasi tersebut sehingga dapat 

diminimalisasi. Investor harus lebih jeli dalam memilih instrumen investasi di 

pasar modal yang memiliki eksposur rendah terhadap pergerakan inflasi domestik 

(Lukman 2013). 

Pada investasi saham, investor dapat mempertimbangkan sektor-sektor 

saham dengan kinerja historis dengan korelasi negatif yang paling besar terhadap 

inflasi, bahkan positif. Dengan kata lain, saat inflasi cenderung naik, pada 

umumnya kinerja indeks sektor saham berpotensi mengalami tekanan. Namun 



 

6 

untuk meminimalisasi dampak buruk inflasi terhadap portofolio saham, investor 

dapat memilih sektor-sektor saham dengan tingkat korelasi negatif paling 

besar. Bentuk korelasi atau hubungan antara pergerakan tingkat inflasi terhadap 

return saham subsektor konstruksi Indonesia dari tahun 2009 sampai 2014 dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 

 

Gambar 2  Fluktuasi tingkat return saham emiten subsektor konstruksi terhadap 

tingkat inflasi tahun 2009-2014 

 

Gambar 2 menunjukkan fluktuasi tingkat inflasi Indonesia dan fluktuasi 

return saham emiten subsektor konstruksi pada tahun 2009-2014. Berdasarkan 

grafik, fluktuasi return penutupan subsektor konstruksi terutama pada penghujung 

tahun 2014 menunjukkan bahwa di saat inflasi semakin menguat, return saham 

emiten konstruksi menunjukkan penguatan hingga di akhir tahun. Dalam 

mengurangi tingkat risiko yang tinggi, investor harus dapat memperkirakan 

pergerakan dari indeks harga saham dengan tujuan agar dapat mengimbangi 

tingkat risiko yang diambil sesuai dengan kompensasi atau imbal hasil yang akan 

diperoleh berupa return yang lebih tinggi. 

Indikator makro ekonomi lainnya atau yang menjadi faktor eksternal diluar 

kendali perusahaan yang turut mempengaruhi fluktuasi harga saham adalah 

tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang tinggi merupakan sinyal negatif 

bagi harga saham. Tingkat suku bunga yang meningkat akan meningkatkan suku 

bunga yang disyaratkan atas investasi pada suatu saham. Apabila tingkat suku 

bunga meningkat maka investor dapat menarik investasinya di pasar modal dan 

beralih menginvestasikan dananya pada investasi yang berupa tabungan atau 

deposito.  

Berdasarkan Weston dan Copeland (1992) tingkat suku bunga mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap harga saham. Suku bunga yang semakin tinggi 

dapat mengakibatkan perekonomian semakin lemah, menaikkan biaya bunga 

dengan demikian menurunkan laba perusahaan, sehingga menyebabkan para 

investor menjual saham dan mentransfer dana ke pasar obligasi. 
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Gambar 3  Fluktuasi tingkat return saham subsektor konstruksi terhadap tingkat 

suku bunga tahun 2009-2014 

 

Pada Gambar 3 yang merupakan fluktuasi return saham emiten subsektor 

konstruksi terhadap fluktuasi tingkat suku bunga Indonesia pada tahun 2009-2014 

menunjukkan bahwa pada saat tingkat suku bunga melemah, return saham setiap 

emiten subsektor konstruksi menunjukkan penguatan seperti yang terlihat pada 

tahun 2013. Nilai tukar atau kurs rupiah terhadap Dollar Amerika dipilih karena 

besanya ketergantungan sektor bisnis di Indonesia terhadap Dollar Amerika baik 

untuk keperluan ekspor maupun impor. Nilai tukar rupiah yang stabil akan 

memberikan ruang untuk berkembang bagi dunia usaha indonesia (Anantayoga 

2014). Berdasarkan hal tersebut kinerja perekenomian dipengaruhi oleh faktor-

faktor yang berada di luar kendali perusahaan dalam hal ini faktor eksternal 

seperti fluktuasi tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan juga nilai tukar yang turut 

menentukan transaksi di dalam pasar modal. 

 

 

Rumusan Masalah 

Subsektor konstruksi termasuk saham sektoral yang tidak terkena dampak 

akibat peristiwa ekonomi misalnya pada saat krisis finansial global, sektor-sektor 

yang dominan dalam transaksi ekspor atau impor mengalami dampak dari krisis 

tersebut. Sektor-sektor yang paling terkena dampak, yaitu sektor manufaktur, 

sektor pertambangan dan sektor pertanian (BI 2009). Sehingga sektor industri 

dapat menjadi alternatif diversifikasi risiko disaat krisis dan juga dapat dijadikan 

alternatif untuk investasi jangka panjang. Saham memungkinkan investor 

mendapatkan keuntungan dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat, 

namun dengan tingkat fluktuasi yang dapat berubah dengan cepat akan membuat 

investor mengalami kerugian yang besar pula dalam waktu yang singkat oleh 

karena itu penting bagi investor untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat 

mempengaruhi harga saham karena pada akhirnya akan berdampak terhadap 

imbal hasil yang akan diperoleh oleh investor. 

Hal-hal yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham antara lain 

berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang dimaksud 

adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan yang berupa kinerja perusahaan 

serta kondisi fundamental perusahaan sedangkan faktor eksternal meliputi 
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berbagai informasi diluar perusahaan yang turut mempengaruhi kebijakan 

perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya. 

Gambar 2 dan Gambar 3 menunjukkan bahwa fluktuasi pergerakan return 

saham pada subsektor konstruksi dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan tingkat suku 

bunga. Gambar 2 menunjukkan bahwa ketika tingkat inflasi rendah misalnya pada 

bulan Mei 2013 return saham subsektor konstruksi justru menunjukkan penguatan, 

dan juga terlihat pada saat tingkat inflasi tinggi misalnya pada bulan September 

2013 return emiten subsektor konstruksi berada di level yang rendah. Namun 

hubungan yang terbalik tersebut tidak berlangsung di penghujung tahun 2014, 

tingkat inflasi yang semakin tinggi diikuti oleh return saham subsektor konstruksi 

yang juga turut menunjukkan peningkatan secara drastis.  

Gambar 3 menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga atau BI Rate 

terhadap return saham subsektor konstruksi, seperti yang terlihat pada bulan mei 

2013 pada saat BI Rate rendah, return subsektor konstruksi mengalami 

peningkatan. Sedangkan pada awal tahun 2014 BI Rate meningkat, return 

subsektor konstruksi mengalami penurunan. Namun hingga akhir tahun 2014 BI 

Rate berada di tingkat yang stabil dan return saham subsektor konstruksi terus 

memperlihatkan peningkatan. 

Faktor internal perusahaan dapat diketahui dari laporan keuangan yang 

diterbitkan oleh perusahaan sehingga dapat menjadi panduan bagi investor dalam 

menilai kinerja suatu perusahaan. Tentunya investor mengharapkan kinerja 

keuangan perusahaan yang baik, karena semakin baik kinerja keuangan suatu 

perusahaan, maka semakin tinggi laba yang akan diterima oleh investor sehingga 

tingkat pengembalian sahamnya akan semakin besar. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diungkapkan, rumusan 

masalah yang diteliti dapat dirumuskan dalam pertanyaan  sebagai berikut: 

1. Apakah faktor-faktor internal perusahaan mempengaruhi return saham pada 

perusahaan subsektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2010 – 2014 ? 

2. Apakah faktor-faktor eksternal (tingkat inflasi, BI Rate, kurs) mempengaruhi 

return saham pada perusahaan subsektor konstruksi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun  2010 – 2014 ? 

3. Bagaimanakah beta saham subsektor konstruksi mempengaruhi keputusan 

investasi investor? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Menganalisis pengaruh faktor-faktor internal terhadap return saham pada 

perusahaan subsektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2010 – 2014. 

2. Menganalisis pengaruh faktor-faktor eksternal terhadap return saham pada 

perusahaan subsektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2010 – 2014. 

3. Menganalisis prediksi beta saham masing-masing emiten perusahaan 

konstruksi yang akan menentukan keputusan investasi. 
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Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat kepada : 

1. Investor sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi di pasar 

saham dalam subsektor konstruksi. 

2. Perusahaan sebagai bahan informasi dalam mengelola kinerja keuangan dan 

manajemen internal serta mempertimbangkan faktor eksternal sehingga dapat 

menghasilkan tingkat laba bersih yang tinggi. 

3. Peneliti sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan mengenai faktor 

internal dan eksternal yang mempengaruhi return saham. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah indeks saham subsektor konstruksi 

pada Bursa Efek Indonesia. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder berupa 

data deret waktu (time series). Periode pengambilan data dimulai dari tahun 2010 

sampai dengan tahun 2014. Variabel yang digunakan adalah variabel-variabel 

yang mewakili rasio likuiditas, yaitu Quick Ratio, rasio solvabilitas yaitu Debt to 

Equity Ratio (DER), rasio profitabilitas yaitu Return on Equity (ROE) dan 

Earning Per Share (EPS), dan market ratio yaitu Price Earning Ratio (PER) 

sebagai faktor internal terhadap return saham subsektor konstruksi, serta variabel 

independen inflasi, BI Rate dan kurs sebagai faktor eksternal terhadap variabel 

dependen yaitu return saham perusahaan konstruksi. 
 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

Kerangka Teoritis 

Return Saham 

Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan 

sehingga pemegang saham memiliki hak klaim atas dividen atau distribusi lain 

yang dilakukan perusahaan kepada pemegang sahamnya, termasuk hak klaim atas 

aset perusahaan, dengan prioritas setelah hak klaim pemegang surat berharga lain 

dipenuhi jika terjadi likuiditas.  

Menurut Husnan (2002) sekuritas (saham) merupakan secarik kertas yang 

menunjukkan hak pemodal (yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut) untuk 

memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan 

sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut 

menjalankan haknya, sedangkan menurut Tandelilin dan Eduardus (2001), saham 

merupakan surat bukti bahwa kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang 

menerbitkan saham. Jadi, saham adalah surat berharga yang diperdagangkan di 

pasar modal yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan 

Terbatas (PT), dimana saham tersebut menyatakan bahwa pemilik saham tersebut 

adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan tersebut. 
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