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1 PENDAHULUAN
Latar Belakang
Investasi saham merupakan salah satu jenis produk investasi yang paling
banyak diminati oleh investor. Hal ini dikarenakan investasi saham menawarkan
keuntungan dalam jumlah yang besar dengan jangka waktu yang relatif singkat.
Setiap investor yang melakukan investasi saham memiliki tujuan yang sama, yaitu
untuk mendapatkan capital gain dan dividen. Dasar strategi investor dalam
melakukan transaksi investasi saham adalah harapan akan imbalan yang tinggi
dan rendah risiko (Fornell et al. 2006). Di Indonesia, transaksi investasi saham
dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Seiring dengan berjalannya waktu dan
berkembangnya perekonomian di Indonesia, Bursa Efek Indonesia menunjukkan
trend yang meningkat, hal ini tercermin dengan adanya peningkatan kapitalisasi
pasar saham, jumlah emiten yang tercatat serta meningkatnya indeks harga saham
gabungan periode 2007-2016 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1 Perkembangan IHSG, kapitalisasi pasar, dan jumlah emiten di BEI tahun
2007-2016
Tahun
IHSG (Rp)
Kapitalisasi Pasar (Triliun Rp)
Jumlah Emiten
2007
1.831
1.988
383
2008
1.355
1.076
396
2009
2.534
2.019
398
2010
3.703
3.247
420
2011
3.821
3.537
440
2012
4.316
4.127
459
2013
4.274
4.219
483
2014
5.226
5.228
506
2015
4.593
4.872
521
2016
5.296
5.753
537
Sumber : Bursa Efek Indonesia (2017)

Tabel 1 menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2007-2016 Indeks Harga
Saham Gabungan (IHSG) dan kapitalisasi pasar saham di Bursa Efek Indonesia
(BEI) mengalami pertumbuhan yang cukup baik meskipun berfluktuasi. Pada
tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 IHSG mengalami peningkatan sebesar
22.70% sedangkan kapitalisasi pasar saham mengalami peningkatan sebesar
39.41%. IHSG dan kapitalisasi pasar saham cenderung meningkat pada setiap
tahun, tercatat pada tahun 2008 dan 2015 IHSG dan kapitalisasi pasar saham
mengalami penurunan. Penurunan IHSG pada tahun 2008 disebabkan oleh adanya
krisis keuangan global, sedangkan penurunan IHSG pada tahun 2015 disebabkan
oleh adanya kenaikan suku bunga Fed. Terkait dengan peningkatan IHSG dan
kapitalisasi pasar saham yang cenderung meningkat setiap tahun tersebut,
membuktikan bahwa iklim investasi saham di Indonesia masih berjalan dengan
baik. Meningkatnya trend Bursa Efek Indonesia juga didukung oleh adanya
peningkatan pada jumlah emiten yang tercatat di BEI. Jumlah emiten yang tercatat
di BEI meningkat setiap tahun.
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Disamping meningkatnya IHSG dan jumlah emiten di BEI, peningkatan
pasar modal di Indonesia juga tercermin dengan adanya peningkatan transaksi
harian dan volume transaksi harian seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.
Tabel 2 Perkembangan jumlah transaksi harian dan volume transaksi di BEI
tahun 2007-2016
Jumlah Transaksi Harian
Tahun
Volume Transaksi (Juta)
(Miliar Rp)
2007
4.269
4.226
2008
4.436
3.283
2009
4.046
6.090
2010
4.801
5.432
2011
4.953
4.873
2012
4.537
4.284
2013
6.238
5.503
2014
6.006
5.484
2015
5.764
5.928
2016
7.498
7.827
Sumber : Bursa Efek Indonesia (2017)

Tabel 2 menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2007-2016 jumlah transaksi
harian dan volume transaksi saham di BEI cenderung fluktuatif. Jumlah transaksi
harian saham di BEI selama periode 2007-2013 mengalami peningkatan sebesar
46.12%, sedangkan selama periode 2013-2015 mengalami penurunan sebesar
7.53%. Kemudian jumlah transaksi harian mengalami peningkatan pada tahun
2016 sebesar 29.80% atau naik dari Rp 5.76 Milyar (2015) menjadi Rp 7.498
Milyar (2016). Selama lima tahun terakhir dari tahun 2012-2016 volume transaksi
harian di BEI cenderung meningkat, tercatat hanya pada tahun 2014 volume
transaksi harian mengalami penurunan. Volume transaksi harian di BEI selama
periode 2012-2016 mengalami peningkatan sebesar 82.70%. Dengan demikian
jika dilihat dari perkembangannya, dapat membuat para investor tertarik untuk
berinvestasi saham di Bursa Efek Indonesia.
Bagi investor, berinvestasi di Bursa Efek Indonesia penuh dengan
ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut diindikasikan dengan adanya fluktuasi
harga saham (Silalahi 1991). Pergerakan harga saham pada Bursa Efek Indonesia
merupakan risiko yang harus dihadapi oleh para investor dalam melakukan
investasi saham. Terkait dengan hal tersebut, maka salah satu usaha yang dapat
dilakukan oleh para investor untuk dapat memaksimalkan keuntungan dari
investasi sahamnya adalah dengan mempertimbangkan tingkat risiko dari
investasinya sebagai dasar pembuatan keputusan investasi (Paramitasari 2011).
Risiko adalah kemungkinan-kemungkinan akan adanya perbedaan antara
tingkat imbal hasil yang diharapkan (expected return) dengan tingkat imbal hasil
yang aktual (Horne dan Wachowicz 1998). Semakin besar kemungkinan
perbedaannya, berarti semakin besar risiko investasi tersebut maka return yang
diharapkan juga semakin besar (high risk high return). Risiko yang dihadapi oleh
investor dalam investasi saham dibagi menjadi dua jenis risiko, yaitu risiko
sistematis dan risiko tidak sistematis (Jones 2010). Risiko sistematis adalah risiko
yang tidak dapat didiversifikasi (dihindari), fluktuasi risiko ini dipengaruhi oleh
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faktor-faktor yang bersifat makro. Risiko tidak sistematis adalah risiko yang dapat
dihilangkan dengan cara melakukan diversifikasi, fluktuasi risiko ini dipengaruhi
oleh faktor-faktor yang bersifat mikro sehingga pengaruhnya hanya terbatas pada
suatu perusahaan atau industri. Oleh karenanya, investor dalam melakukan
investasi saham harus memperhitungkan risiko sistematis.
Parameter yang digunakan dalam mengukur risiko sistematis adalah beta.
Besar kecilnya nilai beta berbeda antara saham yang satu dengan saham yang
lainnya. Hal ini dikarenakan keadaan spesifik antar perusahaan dan tingkat respon
harga saham terhadap fluktuasi pasar saham berbeda-beda. Sebagai contoh,
berikut nilai rata-rata beta saham pada seluruh sektor yang tercatat di Bursa Efek
Indonesia pada tahun 2012-2016 (Gambar 1).

Sumber : www.investing.com (diolah 2017)

Gambar 1 Beta saham seluruh sektor yang tercatat di BEI tahun 2012-2016
Gambar 1 menunjukkan bahwa nilai rata-rata beta saham tertinggi pada
tahun 2012 terdapat pada sektor pertambangan nilainya sebesar 1.56, sedangkan
yang terendah terdapat pada sektor industri barang konsumsi nilainya sebesar
0.83. Nilai rata-rata beta saham tertinggi pada tahun 2013 terdapat pada sektor
properti nilainya sebesar 1.33, sedangkan yang terendah terdapat pada sektor
pertanian nilainya sebesar 0.30. Pada tahun 2014, nilai rata-rata beta saham
tertinggi terdapat pada sektor properti nilainya sebesar 1.48, sedangkan yang
terendah terdapat pada sektor pertanian nilainya sebesar 0.56. Pada tahun 2015,
nilai rata-rata beta saham tertinggi terdapat pada sektor properti nilainya sebesar
0.99, sedangkan yang terendah terdapat pada sektor pertanian nilainya sebesar
0.66. Pada tahun 2016, nilai rata-rata beta saham tertinggi terdapat pada sektor
keuangan nilainya sebesar 1.11, sedangkan yang terendah terdapat pada sektor
pertanian nilainya sebesar 0.69.
Secara keseluruhan, berdasarkan Gambar 1 diatas dapat diketahui bahwa
nilai risiko sistematis saham yang tertinggi selama periode penelitian terdapat
pada sektor properti, dengan nilai rata-rata beta saham sebesar 1.23, sedangkan
yang terendah terdapat pada sektor pertanian, dengan nilai sebesar 0.69. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa risiko sistematis saham sektor properti sangat tinggi
dibandingkan sektor lainnya. Menurut (Elton dan Gruber 1995), semakin besar
beta saham maka semakin besar risiko sistematisnya dan semakin besar return
yang diinginkan oleh investor.
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Keputusan pembelian saham yang baik dapat dilakukan berdasarkan nilai
beta saham (Natalia 2012). Pada saat kondisi pasar bullish (pertumbuhan positif)
sebaiknya investor membeli beta saham agresif (β>1). Sebaliknya, pada saat
kondisi pasar sedang bearish (pertumbuhan negatif), para investor disarankan
untuk membeli beta saham yang defensif (β<1). Investor perlu mencermati
kecenderungan yang terjadi tersebut. Mengingat masih cukup banyak investor di
Indonesia yang tidak well educated. Hal ini sejalan dengan pernyataan Otoritas
Jasa Keuangan (2014) yang mengungkapkan bahwa baru 5% masyarakat
Indonesia yang mengerti instrumen pasar modal. Sehingga investor umumnya
masih memiliki kelemahan dalam menetapkan strategi investasi saham.

Perumusan Masalah
Risiko yang dihadapi oleh investor dalam investasi saham dibagi menjadi
dua jenis risiko, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko tidak
sistematis dapat dikendalikan oleh investor dengan melakukan diversifikasi
portofolio. Sehingga ketika mengevaluasi risiko investasi saham, investor akan
cenderung memperhatikan risiko sistematis yang tidak dapat dikendalikan atau
dihilangkan melalui diversifikasi portofolio (Tandelilin 2001). Penelitian Isakov
(1999) mendukung fakta bahwa beta merupakan ukuran yang baik untuk menilai
risiko karena beta sangat terkait dengan pengembalian. Dibalik besarnya risiko
sistematis terdapat return yang tinggi, sehingga hal ini membuat investor berharap
mendapatkan return yang tinggi tersebut (high risk high return). Oleh karena itu,
penelitian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi beta
ataurisiko sistematis merupakan hal yang menarik untuk dilakukan karena sifat
dari risiko ini yang selalu melekat pada setiap investasi terutama investasi saham.
Besar kecilnya risiko sistematis pada suatu saham disebabkan oleh beberapa
faktor yang memengaruhinya. Terkait dengan hal tersebut, menurut Griffin dan
Dugan (2003) risiko sistematis dipengaruhi oleh degree of economic leverage
(DEL), degree of operating leverage (DOL), dan degree of financial leverage
(DFL). Variabel DEL merupakan proksi dari variabel yang mengukur tingkat
risiko ekonomi perusahaan yang diakibatkan oleh adanya ketidakpastian kondisi
ekonomi, politik, dan sosial. Variabel DEL mengukur persentase perubahan unit
penjualan perusahaan yang disebabkan oleh adanya ketidakpastian kondisi
ekonomi, politik, sosial, dan persaingan antar perusahaan tersebut. Variabel DOL
merupakan ukuran bagi risiko operasional perusahaan, yang mengukur persentase
perubahan dalam laba operasi (EBIT) yang disebabkan perubahan satu persen
pada output (penjualan). Variabel DFL merupakan ukuran bagi risiko keuangan
perusahaan, yang mengukur persentase perubahan dalam laba bersih perusahaan
(EAT) yang disebabkan perubahan satu persen pada laba operasional perusahaan
(EBIT). Berdasarkan pernyataan tersebut, maka besar kecilnya risiko sistematis
saham di Indonesia diduga dipengaruhi juga oleh faktor-faktor tersebut.
Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor
yang memengaruhi risiko sistematis saham, diantaranya penelitian yang dilakukan
oleh Griffin dan Dugan (2003) dan Karuniandari (2006). Kedua peneliti tersebut
melakukan penelitian risiko sistematis saham yang hanya pada sektor manufaktur.
Setelah melihat pergerakan nilai rata-rata beta saham selama periode penelitian
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seperti yang tercemin pada Gambar 1 diatas, ternyata diluar sektor manufaktur
terdapat beberapa sektor lainnya yang memiliki nilai risiko sistematis yang
ekstrem. Sehingga penelitian yang dilakukan oleh kedua peneliti tersebut perlu
dilakukan perluasan penelitian yang mencakup sektor lainnya, antara lain sektor
properti dan sektor pertanian.
Berdasarkan pernyataan di atas, maka penelitian mengenai faktor-faktor
yang memengaruhi risiko sistematis saham perlu diteliti lebih lanjut dan diuji
kembali, sehingga akan diketahui faktor-faktor yang memengaruhi risiko
sistematis saham di Indonesia.
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat
diidentifikasi masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana risiko sistematis pada sektor saham properti dan sektor saham
pertanian ?
2. Apakah risiko sistematis dipengaruhi oleh degree of economic leverage (DEL),
degree of operating leverage (DOL), dan degree of financial leverage (DFL) ?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis :
1. Risiko sistematis saham sektor properti dan sektor pertanian
2. Pengaruh degree of economic leverage (DEL), degree of operating leverage
(DOL), dan degree of financial leverage (DFL) terhadap risiko sistematis
saham

Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Bagi investor diharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi dan
pengetahuan yang bermanfaat sebagai bahan masukan dan bahan
pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi, sehingga
dengan risiko yang ada investor mampu memperoleh return yang sesuai
dengan yang diharapkan.
2. Bagi pembaca atau akademisi diharapkan penelitian ini dapat menjadi
informasi dan kajian pustaka yang ingin mendapatkan gambaran tentang risiko
sistematis saham.

Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini dibatasi pada perusahaan properti dan perusahaan pertanian
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang aktif diperdagangkan dari tahun 2012
sampai dengan tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode Capital Asset
Pricing Model (CAPM) untuk mendapatkan nilai risiko sistematis. Data yang
digunakan dalam permodelan adalah data mingguan IHSG, data mingguan dari
harga saham emiten yang terdaftar pada BEI, inflasi tahunan, dan data laporan
laba rugi tahunan perusahaan tahun 2012-2016.
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