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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pasar modal merupakan salah satu sarana bagi perusahaan dalam 

meningkatkan kebutuhan pendanaan jangka panjang. Pasar modal juga memiliki 

keterkaitan  dengan sektor jasa keuangan baik pada tingkat domestik, regional 

maupun internasional. Pasar modal memiliki peranan yang penting dalam 

perekonomian suatu negara. Banyak orang tertarik untuk dapat berinvestasi di 

pasar modal karena semakin menjanjikannya keuntungan yang akan didapat. 

Saham merupakan salah satu alternatif dalam instrumen pasar modal yang banyak 

digunakan untuk berinvestasi. Kegiatan investasi secara umum dilakukan untuk 

dapat memperoleh keuntungan atau laba dalam jumlah tertentu. Apabila seorang 

investor tertarik untuk dapat berinvestasi dalam bentuk saham, maka seorang 

investor harus dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga 

saham yang akan dibeli. Faktor-faktor tersebut antara lain risiko dan return saham 

yang akan didapat. Return merupakan keuntungan yang nantinya akan diperoleh 

oleh investor atas hasil investasi saham yang dilakukan, sedangkan risiko 

merupakan perbedaan antara return yang diharapkan dengan return aktual yang 

terjadi. Return dan risiko secara teoritis pada berbagai sekuritas  mempunyai 

hubungan yang positif, semakin besar return yang akan didapat, maka semakin 

besar juga risiko yang akan diperoleh begitu pula sebaliknya. Return dan risiko 

yang tinggi terhadap saham berhubungan dengan kondisi karakteristik perusahaan, 

industri dan kondisi makroekonomi (Santoso 2005). 

Return saham perusahaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah 

satunya adalah kinerja  perusahaan. Apabila perusahaan tidak mampu membayar 

kewajibannya, maka dapat dikatakan bahwa keadaan perusahaan menunjukan 

kondisi yang kurang baik. Apabila kondisi perusahaan kurang baik, maka akan 

menghasilkan return yang kurang baik juga, jauh dari yang diharapkan oleh 

investor. Sektor asuransi merupakan salah satu sektor yang cukup menjanjikan 

untuk dilakukannya kegiatan investasi. Asuransi merupakan tempat atau salah 

satu bentuk pengendalian risiko, yang dilakukan dengan cara mengalihkan atau 

memberikan sejumlah risiko dari satu pihak ke pihak lain, dalam hal ini 

perusahaan asuransi. Perekonomian di Indonesia sendiri, tidak dapat lepas dari 

resiko atau suatu ketidakpastian, yang bilamana tidak bisa dikendalikan akan 

berdampak kepada perekonomian yang tidak stabil (Setiawan 2013). Sampai 

dengan tahun 2015 , jumlah perusahaan asuransi di Indonesia yang memiliki izin 

usaha untuk beroperasi  per 31 Desember 2015 adalah 146 perusahaan. Gambar 1 

menunjukan pertumbuhan jumlah perusahaan asuransi dari tahun 2011 sampai 

dengan 2015. 
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   Sumber : Statistik Perasuransian 2015 

          Gambar 1 Pertumbuhan jumlah perusahaan perasuransian 2011-2015 

Dapat dilihat, bahwa dari tahun ke tahun perusahaan asuransi terus 

mengalami pertumbuhan. Dalam tahun 2015, penetrasi asuransi  mengalami 

kenaikan dari 2,35% pada tahun 2014 menjadi 2,56% pada tahun 2015. Hal ini 

memperlihatkan bahwa industri asuransi mulai menunjukan perkembangan yang 

baik, sehingga peningkatan ini dapat menarik investor untuk dapat berinvestasi 

pada saham asuransi. Tercatat jumlah aset industri perusahaan asuransi pada tahun 

2015 mencapai Rp 853,42 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 5,66% 

jika dibandingkan dengan jumlah aset tahun sebelumnya. Dari tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2015, aset industri perusahaan asuransi  mengalami peningkatan 

sebesar 16,23%.  

 
Sumber : Statistik Perasuransian Indonesia 2015 

*Dalam trilliun rupiah 

 

          Gambar 2 Rasio Investasi terhadap Aset Sektor Industri Asuransi 

Berdasarkan Gambar 2, terlihat jumlah aset dari industri asuransi  terus 

mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat memberikan peluang untuk 

dapat berinvestasi dipasar modal dalam hal ini saham asuransi. Menurut Fabozzi 

dan Modigliani (2009) pasar modal memiliki peran penting bagi pendanaan usaha 

atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor. 

Peningkatan jumlah investasi tahun ketahun terus mengalami peningkatan . 

Investasi merupakan sebuah proses yang melibatkan komitmen masa kini dari 

sumberdaya keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah tingkat return 
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yang dapat diterima ketika memilih jangka waktu dan resiko yang dilibatkan 

kedalam pertimbangan (Cheng et al. 2009). Perusahaan yang memperoleh sumber 

dana dari investasi memiliki kewajiban untuk memberikan return kepada investor 

atas hasil investasi yang dihasilkan. 

Dengan seiring terus meningkatnya industri asuransi di indonesia, jika 

dilihat dari pertumbuhan jumlah perusahaan, aset serta investasi yang terjadi. 

Dapat membuat investor menjadi tertarik untuk dapat melakukan investasi dalam 

bentuk saham. Saham merupakan salah satu instrument investasi yang banyak 

dipilih, akan tetapi investasi dalam bentuk saham juga mempunyai resiko yang 

tinggi karena harga saham sangat peka terhadap banyak faktor. Hal itu juga dapat 

terlihat dengan peningkatan harga rata-rata saham pada perusahaan asuransi yang 

telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX), harga saham perusahaan asuransi 

secara rata rata jika dilihat dari jumlah perusahaan yang terdaftar di bursa efek 

indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.  

Tabel 1 Harga saham sektor asuransi di bei tahun 2012-2016 (Rp/lembar) 

Tahun Harga  Saham Asuransi 

2012 775 

2013 1244,8 

2014 1627,31 

2015 1956,86 

2016 2111,51 
Sumber : investing.com (data diolah) 

 

Terlihat bahwa perkembangan harga saham subsektor perusahaan asuransi, 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia cenderung mengalami kenaikan dari tahun 

ke tahun. Tahun 2013, harga rata-rata saham asuransi meningkat menjadi 1244,8 

dari harga rata –rata 775 pada tahun 2012. Peningkatan tersebut terjadi sampai 

dengan tahun 2016, dimana pada tahun 2016 harga rata-rata saham menjadi 

2111,51 meningkat dari tahun 2015 sebesar 1956,86. Meningkatnya harga saham 

perusahaan, dapat menarik minat investor untuk dapat melakukan investasi. Akan 

tetapi, para investor tidak dapat sembarangan dalam mengambil sebuah keputusan 

dalam investasi. Perlunya informasi yang jelas untuk dapat melihat kinerja 

perusahaan. Salah satu cara untuk dapat melihatnya adalah dengan laporan 

keuangan. Laporan keuangan bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna apabila 

informasi yang disajikan dapat dipahami dan dapat diperbandingkan. Rasio 

keuangan merupakan salah satu cara dalam memahami dan membandingkan 

kinerja perusahaan melalui data keuangan. Rasio keuangan juga sering disebut 

sebagai salah satu faktor fundamental perusahaan. Bagi perusahaan yang telah go 

public diharuskan mencantumkan rasio keuangan yang relevan didalam laporan 

keuangan. 

Tujuan seorang investor berinvestasi dalam suatu perusahaan adalah untuk 

dapat memperoleh capital gain atau return yang merupakan tingkat pengembalian 

laba yang dapat diterima oleh investor atas hasil investasi yang dilakukan. Return 

saham suatu perusahaan dapat ditentukan oleh banyak hal, seperti kinerja 

perusahaan. Apabila perusahaan memiliki kondisi keuangan yang kurang baik, 

maka perusahaan tidak mampu menghasilkan return yang diharapkan oleh 

investor dan pada akhirnya harga saham akan mengalami penurunan. 

Ketidakpastian besarnya return yang didapat, membuat investor harus dapat 
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memilih dengan hati-hati investasi yang dipilih. Permintaan saham yang 

meningkat akan mengakibatkan harga saham cenderung naik. Oleh karena itu 

investor berharap akan memperoleh return saham dalam bentuk capital gain atau 

keuntungan yang diperoleh karena kenaikan harga saham. Akan tetapi, hal 

tersebut tidak diikuti dengan peningkatan return saham  perusahaan. Kondisi 

return saham yang diperoleh cenderung berfluktuasi. Sehingga banyak faktor -

faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan atau penurunan return saham suatu 

perusahaan.  

 
Sumber : data diolah 

Gambar 3 Return saham  Asuransi  di BEI 

Gambar 3 memperlihatkan bahwa pergerakan return saham asuransi secara 

garis besar mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2012 – 2016. Return saham 

mengalami kenaikan tertinggi pada januari 2012 sebesar 0,055 dan diperoleh 

return saham terendah pada tahun 2015 sebesar 0,0066. Dari return yang 

dihasilkan terlihat adanya kecenderungan naik turun nilai return saham 

perusahaan. Indikator makroekonomi seperti tingkat inflasi juga turut 

mempengaruhi pergerakan return saham yang dihasilkan. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh  Prihantini (2009) inflasi berpengaruh negatif dan sigifikan 

terhadap return saham .  

 

 
Sumber : data diolah 

Gambar 4 Fluktuasi tingkat return saham asuransi tahun 2012-2016 
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Gambar 4 menunjukan fluktuasi tingkat inflasi di Indonesia dan fluktuasi 

return saham emiten sektor asuransi pada tahun 2012-2016. Berdasarkan grafik 

yang ditunjukan, terlihat bahwa disaat tingkat inflasi semakin tinggi, return saham 

yang dihasilkan oleh sektor asuransi mengalami penurunan, sebaliknya ketika 

tingkat inflasi mengalami penurunan return saham yang didapat mengalami 

peningkatan, sehingga dalam hal ini investor harus dapat memperkirakan tingkat 

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

akan diperoleh berupa return yang lebih tinggi. 

Selain itu, pergerakan return saham yang cenderung fluktuatif dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor  fundamental yaitu, Return On Asset (ROA), 

Debt Equity to Ratio(DER), Price Book Value (PBV), Price Earning Ratio (PER), 

dan Earning Per Share (PER). Dari faktor – faktor fundamental tersebut nantinya 

akan dilakukan analisis bagaimana faktor – faktor tersebut dapat mempengaruhi 

return saham pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Ada beberapa studi yang relatif melakukan penelitian dalam menguji 

pengaruh analisis fundamental seperti Return On Asset (ROA), Return On Equity 

(ROE), Debt Equity to Ratio(DER), Price Book Value (PBV), Price Earning 

Ratio (PER), dan Earning Per Share (PER) terhadap return saham. Penelitian 

dilakukan oleh Faried (2008) mengenai Analisis Pengaruh Faktor Fundamental 

dan Nilai Kapitalisasi Pasar terhadap return saham perusahaan manufaktur di BEI 

tahun 2002 sampai 2006. Kemudian Carlo (2014) melakukan penelitian mengenai 

Pengaruh Return On Equity, Dividen Payout Ratio dan Price Earning Ratio pada 

return saham. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai analisis fundamental terhadap return saham 

pada perusahaan asuransi di Bursa Efek Indonesia. Analisis fundamental 

merupakan analisis terhadap aspek-aspek fundamental perusahaan yang 

merupakan gambaran dari perusahaan tersebut yang dilihat dari rasio keuangan 

perusahaan (Amanda dan Pratomo 2013). Walaupun sampai dengan saat ini 

perusahaan asuransi atau emiten, memiliki fenomena yang cukup menarik, dimana 

semua indikator mengalami peningkatan dan return saham yang fluktuatif, tetapi 

penelitian terhadap perusahaan asuransi ini belum terlalu banyak yang melakukan 

penelitian, sehingga penelitian ini menarik untuk dilakukan. Hasil penelitian ini 

nantinya, akan mampu  memberikan informasi kepada investor dalam melakukan 

investasi hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan didalam berinvestasi 

sehingga mendapatkan return yang diharapkan. Selain itu, akan dilihat juga 

bagaimana alternatif strategi yang sebaiknya dilakukan oleh investor dalam 

melakukan keputusan investasi saham. 

 

Perumusan Masalah 

Pasar industri asuransi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, telah 

menunjukan kondisi yang cukup baik. Kesadaran masyarakat akan pentingnya 

perlindungan dari sebuah resiko yang dapat terjadi kapan saja  merupakan salah 

satu penyebab tingginya orang dalam berasuransi. Berdasarkan data yang dirilis 

oleh  otoritas jasa keuangan (OJK), diketahui bahwa perkembangan industri 

asuransi di Indonesia memiliki peran yang signfikan dalam mendukung proses 

terjadinya pembangunan nasional. Pemahaman masyarakat mengenai asuransi 
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sendiri menjadi hal yang mempengaruhi kemajuan asuransi di Indonesia dengan 

masyarakat ikut berasuransi. Perkembangan industri asuransi  ini, bisa dilihat dari 

periode empat tahun belakangan,  pada tahun 2011 hingga tahun 2014, dimana 

aset industri asuransi mengalami pertumbuhan rata-rata lebih dari 6%. Hal ini juga, 

dapat terlihat dari pertumbuhan rata-rata nilai investasi dan premi yang didapat 

masing masing mengalami peningkatan sebesar 14,4% dan 21%. 

Dengan melihat kondisi tersebut, potensi yang dimiliki industri asuransi di 

Indonesia masih cukup besar. Meningkatnya jumlah aset, invetasi serta jumlah 

perusahaan telah mencerminkan bahwa memang industri ini dapat membantu 

perekonomian di Indonesia. Harga saham menjadi salah satu indikator yang dapat 

mencerminkan, bahwa perkembangan asuransi di Indonesia mengalami 

peningkatan. Dengan rata-rata harga saham yang semakin mengalami peningkatan, 

hal ini akan membuat investor berani untuk melakukan investasi, yang berharap 

nantinya akan dapat memperoleh capital gain atau return yang semakin besar juga. 

Keputusan investor ini sangat dipengaruhi oleh nilai return yang diterima. Return 

merupakan salah satu indikator yang membuat investor mau untuk berinvestasi. 

Akan tetapi dengan meningkatnya harga rata –rata saham asuransi di bursa efek 

Indonesia tidak diikuti  dengan return rata-rata saham yang didapat. Return saham 

yang didapat sebaliknya mengalami fluktuasi atau cenderung naik turun. 

Melihat kondisi tersebut maka banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

return saham perusahaan asuransi di Indonesia. Analisis fundamental mencoba 

untuk dapat melihat faktor faktor apa yang dapat berpengaruh terhadap return 

saham perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan yang didalamnya 

terdapat rasio-rasio keuangan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui 

bahwa kondisi harga saham perusahaan asuransi yang terdaftar di bursa efek 

walupun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, itu tidak diikuti dengan 

return saham perusahaan yang didapat. Maka dalam permasalahan ini ingin dilihat 

bagaimana faktor-faktor fundamental berpengaruh terhadap perubahan return 

saham yang terjadi berdasarkan analisis fundamental yang dilakukan. Selain 

melihat dari sisi fundamental perusahaan, penelitian ini  juga ingin melihat dari 

sisi non fundamental bagaimana investor dapat melakukan keputusan investasi 

saham. Maka  rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh faktor-faktor fundamental terhadap return saham 

perusahaan asuransi di Bursa Efek Indonesia ? 

2. Bagaimana strategi prioritas keputusan investasi saham  di Bursa Efek 

Indonesia ? 

Tujuan Penelitian 

Dengan tidak hanya  melihat permasalahan dari segi fundamental, tetapi 

penelitian ini ingin melihat juga dari segi non fundamental bagaimana investor 

dapat mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil investasinya berdasarkan 

strategi keputusan yang dilakukan.,maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis pengaruh faktor – faktor fundamental terhadap return saham 

perusahaan asuransi di Bursa Efek Indonesia. 

2. Menentukan strategi prioritas keputusan investasi saham di Bursa Efek 

Indonesia 
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Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan sebagai salah satu rekomendasi dalam pengambilan keputusan 

investasi pada saham perusahaan asuransi di Bursa Efek Indonesia 

2. Memberikan gambaran kepada perusahaan, sebagai bahan informasi dalam 

mempertimbangkan faktor-faktor fundamental sehingga dapat meningkatkan 

keuntungan yang lebih baik. 

3. Bagi penulis sendiri, penelitian ini merupakan kesempatan dalam 

mengaplikasikan pembelajaran yang didapat di bidang finance dalam 

melakukan analisis fundamental terhadap return saham. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu melakukan analisis fundamental 

terhadap return saham perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Analisis fundamental sendiri 

menggunakan laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari rasio-rasio keuangan. 

Melihat alternatif strategi prioritas yang dapat dilakukan oleh investor untuk 

melakukan keputusan investasi saham. 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Perkembangan Industri Asuransi di Indonesia 

Industri Asuransi di Indonesia dalam perkembangannya menunjukan 

perkembangan yang cukup baik. Masyarakat Indonesia secara perlahan mulai 

menyadari asuransi sebagai bagian dari manajemen risiko yang harus dipersiapkan 

dalam kehidupan sebagai proteksi diri, usaha dan lain sebagainya. Didalam 

layanan yang diberikan oleh perusahaan asuransi, masyarakat juga mendapatkan 

dukungan dalam bentuk perlindungan atas berbagai risiko dan juga kerugian yang 

bisa saja menimpa mereka sewaktu-waktu. Hal ini juga dapat menunjukan bahwa 

dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, asuransi memiliki peran yang 

cukup besar. Ketika kepercayaan masyarakat terhadap suatu produk telah tercipta, 

maka akan semakin mudah untuk mengembangkan dan melakukan penjualan 

produk tersebut. Hal inilah yang terjadi dalam bisnis asuransi, dimana semakin 

banyak orang yang menginginkan sebuah jaminan/perlindungan terhadap berbagai 

macam risiko yang akan mereka hadapi dimasa yang akan datang. Perkembangan 

industri asuransi dapat terlihat dari pertumbuhan rata-rata yang terjadi dalam nilai 

investasi dan premi yang masing-masing mengalami peningkatan sebesar 14,4% 

dan juga 21%. Data tersebut menunjukan bahwa adanya pertumbuhan yang positif 

yang terjadi dalam sektor asuransi. 

Walaupun industri asuransi di Indonesia menunjukan perkembangan yang 

cukup baik, hal ini masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara 

dikawasan Asia. Sampai saat ini berdasarkan data yang dirilis oleh Otoritas Jasa 
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