
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sektor properti masih menjadi salah satu pilihan investasi primadona bagi 

investor. Hal ini dibuktikan oleh data terbaru kuartal I tahun 2018 di negara 

Indonesia realisasi investasi pada lima sektor yang paling diminati, urutan pertama 

adalah sektor properti yang mencakup perumahan, kawasan industri, dan 

perkantoran (Gambar 1).  

 

 

Sumber: Lokadata (disadur dari Badan Koordinasi Penanaman Modal) 

Gambar 1 Realisasi investasi pada lima sektor yang paling diminati, Q1 2018 

Pada Gambar 1 dapat dilihat perbandingan lima sektor yang paling diminati 

pada kuartal I tahun 2018. Urutan pertama ditempati oleh sektor properti yang 

mencakup perumahan, kawasan industri, dan perkantoran dengan total realisasi 

investasi mencapai Rp 27.6 triliun. Sektor berikutnya yang paling diminati adalah 

sektor industri logam, mesin dan elektronik dengan total realisasi investasi 

mencapai Rp 22.7 triliun, sementara sektor listrik, gas, dan air mencapai Rp 19.3 

triliun, dan sektor tanaman pangan dan perkebunan mencapai Rp 17.9 triliun, dan 

sektor ke lima adalah sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi mencapai 

Rp 14.7 triliun. 

Jika melihat historis data realisasi investasi sektor properti yang dikeluarkan 

oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga menunjukkan trend 

peningkatan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, seperti yang terlihat 

pada Gambar 2. 
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      Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 

Gambar 2 Tren realisasi investasi sektor properti 

Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 total penanaman 

modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada sektor 

properti mencapai US$ 4,171 juta, dengan total realisasi PMA mencapai 

US$ 2,874 juta dan PMDN mencapai US$ 1,297 juta. Total realisasi investasi 

PMA dan PMDN pada pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan 

jika dibandingkan dengan tahun 2012, total investasi sektor properti hanya 

US$ 408 juta, dengan realisasi PMA mencapai US$ 402 juta dan PMDN hanya 

US$ 6 juta. Sehingga dapat dihitung rata-rata pertumbuhan tahunan realisasi 

investasi sektor properti sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 untuk PMA 

mencapai 39 persen, sedangkan PMDN mencapai 145 persen.  

Sementara itu sesuai dengan data yang dilkeluarkan oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS) tahun 2017, pertumbuhan PDB sektor properti dan real estate 

mengalami trend yang melambat dalam lima tahun terakhir. Adapun pertumbuhan 

PDB sektor properti dan real estate di Indonesia disajikan pada Gambar 3. 

  

     Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 

Gambar 3 Pertumbuhan PDB sektor properti dan real estate 
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Gambar 3 menunjukkan pada tahun 2013 pertumbuhan PDB sektor properti 

dan real estate mencapai 6.54 persen, tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2017 

pertumbuhan PDB sektor properti dan real estate mengalami trend perlambatan 

menjadi 3.68 persen. Artinya terjadi penurunan pertumbuhan PDB sebesar 43 

persen sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.  

Publikasi Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia (2018) menyebutkan bahwa kegiatan transaksi di sektor properti yang 

sebagian besar bersifat immobile menunjukkan sektor properti merupakan salah 

satu sumber penerimaan pemerintah yang berpotensi cukup besar dalam 

meningkatkan local taxing power baik melalui instrumen pajak daerah maupun 

melalui mekanisme bagi hasil pajak. Sektor properti yang meliputi sektor 

konstruksi dan real estate merupakan salah satu sektor yang penting karena 

mampu menarik dan mendorong kegiatan di berbagai sektor ekonomi, 

mempengaruhi perkembangan sektor keuangan, serta berdampak pada 

pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. 

Data BPS memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2017 

adalah sebanyak 261,890,900 jiwa. Jumlah penduduk yang terus bertambah tentu 

merupakan potensi pasar yang besar bagi sektor properti. Terlebih, data BPS 

(2016) juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki profil demografis yang baik 

dengan 50 persen penduduk berusia di bawah 30 tahun, dimana usia tersebut 

merupakan usia produktif. Usia produktif adalah usia dimana seseorang masih 

memiliki banyak tenaga, mampu bekerja, dan menghasilkan sesuatu. Biasanya 

usia produktif berada di rentang 20-30 tahun. Usia produktif menjadi usia yang 

tepat untuk melakukan investasi properti terutama melalui jasa kredit perumahan 

karena rentang usia tersebut memiliki waktu lebih panjang untuk melakukan 

pembayaran kredit dan beban tanggungan relatif lebih sedikit dibanding orang-

orang pada rentang usia lebih dari 30 tahun. 

Ketika jumlah demand investasi sektor properti melebih jumlah supply, 

akan terjadi kelangkaan yang berpotensi membuat harga produk di sektor properti 

menjadi meningkat. Namun perlu diperhatikan bahwa ketika sektor properti 

berisiko mengalami over-supply dimana pada kondisi ini dikhawatirkan terjadi 

bubble property atau gelembung  properti seperti krisis yang terjadi di Amerika 

Serikat pada tahun 2008 silam. Berbagai faktor yang kemudian memicu 

penurunan kemampuan konsumen membayar kredit rumah membuat 

meningkatnya angka kredit macet pada arus keuangan industri properti.  

Sektor properti memiliki kemampuan efek pengganda yang kuat terhadap 

sektor lain. Ketika pertumbuhan di sektor properti meningkat, maka akan 

mendorong tumbuhnya industri lain yang berkaitan dengan sektor properti dan 

sebaliknya. Efek pengganda sektor properti berpotensi mempengaruhi 

pertumbuhan setidaknya untuk sebanyak 175 sub sektor terkait, seperti sub sektor 

besi, aluminium pipa, semen, ubin, batu, genteng, kaca, cat, furnitur, kayu, 

peralatan rumah tangga, alat-alat listrik, peralatan rumah tangga dan gipsum. 

Dengan kata lain, sektor properti memiliki turunan industri backward, yaitu 

terkait industri yang menyediakan produk kebutuhan properti sebelum dibangun 

dan forward, yaitu terkait industri yang menyediakan produk kebutuhan properti 

setelah selesai dibangun.  

Dari sisi pelaku industri sektor properti terutama perusahaan sektor properti 

yang sudah go public di Bursa Efek Indonesia (BEI), meningkatkan nilai 
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perusahaan sangat penting untuk dilakukan. Hal ini sesuai dengan salah tujuan 

perusahaan yang telah go public adalah untuk meningkatkan kemakmuran pemilik 

atau pemegang saham (Salvatore 2005). Nilai perusahaan sangat penting karena 

mencerminkan kinerja perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi investor 

terhadap perusahaan tersebut. Dengan kata lain, nilai perusahaan adalah persepsi 

investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan 

harga saham. Nilai perusahaan tinggi menjadi prestasi untuk pemilik perusahaan, 

karena dapat memberikan kemakmuran serta kesejahteraan bagi para pemegang 

saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan 

meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini 

namun juga pada prospek perusahaan di masa mendatang. Fluktuasi harga saham 

sub sektor properti dan real estate sejak tahun 2012 hingga tahun 2017 

ditunjukkan pada Gambar 4. 

 
    Sumber: BEI  

Gambar 4 IHSG dan indeks harga saham sub sektor properti tahun 2012-2017 

Gambar 4 memperlihatkan indeks harga saham gabungan (IHSG) dan 

indeks harga saham sub sektor properti dan real esate menunjukkan trend dan 

fluktuasi harga saham yang seirama sejak kuartal I tahun 2012 sampai dengan 

kuartal ke III tahun 2016. Kemudian pada kuartal ke IV tahun 2016 sampai 

dengan kuartal ke IV tahun 2017 terjadi trend penurunan harga saham sub sektor 

property dan real estate, sementara IHSG masih tetap menunjukkan trend yang 

meningkat.  

Pergerakan harga saham searah dengan kinerja emiten, apabila emiten 

mempunyai prestasi yang semakin baik maka keuntungan yang didapat dan 

dihasilkan dari operasi usaha semakin besar (Tandelilin 2001). Harga saham 

menunjukkan nilai suatu perusahaan dan merupakan indeks yang tepat untuk 

efektivitas perusahaan. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi pula 

nilai perusahaan tersebut dan sebaliknya. 

Nilai perusahaan go public selain menunjukkan nilai seluruh aktiva, juga 

tercermin dari nilai pasar atau harga sahamnya, sehingga semakin tinggi harga 

saham mencerminkan tingginya nilai perusahaan. Harga saham yang cenderung 
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menurun dan semakin rendah mengindikasikan nilai perusahaan yang juga 

menurun. Nilai perusahaan yang turun, mengindikasikan efektifitas perusahaan 

juga bergerak searah. Menurunnya nilai perusahaan menjadi sinyal bagi investor 

untuk menimbang kembali keputusan berinvestasi. Bagi manajemen perusahaan, 

menurunnya nilai perusahaan yang tercermin pada harga saham memberikan 

risiko berkurangnya daya tarik investasi investor terhadap perusahaan.  

Salah satu metode yang sering digunakan untuk mengukur nilai perusahaan 

adalah dengan menghitung price to book value yang sering disingkat dengan 

PBV. PBV adalah perbandingan harga saham dengan harga buku saham, artinya 

PBV mengambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu 

perusahaan. PBV menunjukkan seberapa jauh sebuah perusahaan mampu 

menciptakan nilai perusahaan relative dengan jumlah modal yang diinvestasikan, 

sehingga semakin tinggi rasio PBV menunjukkan semakin berhasil perusahaan 

menciptakan nilai bagi pemegang saham. Rasio PBV yang semakin tinggi 

mengindikasikan harga saham yang semakin tinggi juga. Harga saham yang tinggi 

mencerminkan nilai perusahaan yang tinggi berdasarkan PBV. Investor dapat 

memprediksi saham-saham yang mengalami undervalued atau overvalued dengan 

melihat PBV, sehingga dapat menentukan strategi investasi yang sesuai dengan 

harapan investor untuk memperoleh deviden dan capital gain yang tinggi. 

Tentu terdapat berbagai variabel yang mempengaruhi nilai perusahaan 

sektor properti yang dapat diklasifikasikan menjadi faktor internal (peubah yang 

berasal dari emiten atau perusahaan) dan faktor eksternal (peubah yang berada di 

luar kendali emiten). Ke-dua faktor tersebut menjadi penting untuk dianalisa 

karena adanya pergerakan membaik atau memburuknya faktor internal dan faktor 

eksternal memiliki pengaruh terhadap pergerakan nilai perusahaan emiten sektor 

properti. 

Faktor internal diantaranya meliputi kinerja keuangan emiten. Pengukuran 

kinerja penting dilakukan untuk membantu menganalisis dan mengevaluasi nilai 

sebuah perusahaan. Horne dan Wachowicz (2005) menjabarkan pengukuran 

kinerja keuangan meliputi hasil perhitungan rasio-rasio keuangan yang  dirancang 

untuk membantu para investor dalam mengevaluasi suatu perusahaan berdasarkan 

laporan keuangannya. Rasio-rasio tersebut diantaranya adalah Debt to Equity 

Ratio (DER) yang merupakan bagian dari struktur modal, Net Profit Margin 

(NPM), Return on Assets (ROA), dan Return on Equity (ROE) yang merupakan 

bagian dari rasio profitabilitas. Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan 

pengaruh faktor internal terhadap nilai perusahaan menyimpulkan hasil yang tidak 

konsisten. Antwi et al. (2012) menyimpulkan bahwa struktur modal berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun, penelitian ini tidak 

konsisten dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Kodongo et al. (2014) 

yang membuktikan bahwa struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rasyid 

(2015) menunjukkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Penelitian lain terkait dengan pengaruh faktor internal terhadap nilai 

perusahaan dilakukan oleh Sabrin et al. (2016), Tui et al. (2017), Sucuahi dan 

Cambarihan (2016). Hasil penelitian mereka menyimpulkan bahwa rasio 

profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hestinoviana (2013), Herawati 
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(2013) yang menyimpulkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Kondisi tersebut disebabkan 

peningkatan profitabilitas saja tidak cukup untuk mempengaruhi persepsi pasar 

terhadap nilai perusahaan sehingga disinyalir ada aspek lain yang turut 

mempengaruhi. 

Rasio pertumbuhan perusahaan (Growth Ratios) juga merupakan salah 

faktor internal yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Dhani dan Utama 

(2017) menyimpulkan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Kusumajaya (2011) menyimpulkan hal yang sama, 

pertumbuhan perusahaan terhadap perubahan harga saham mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Paminto et al. 

(2016), Yuanita et al. (2016) menyimpulkan hal yang berbeda, pertumbuhan 

perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.  

Faktor eksternal yang mempengaruhi nilai perusahaan sub sektor properti 

dan real estate diantaranya meliputi variabel makroekonomi. Jika terjadi fluktuasi 

kondisi variabel makroekonomi, maka hal tersebut menjadi peringatan dini yang 

penting baik bagi investor, pemerintah ataupun emiten untuk mengambil langkah 

mengantisipasi risiko atas kepentingan masing-masing terkait nilai perusahaan 

sektor properti. Tandelilin (2001) menyatakan bahwa faktor ekonomi makro 

secara empirik telah terbukti mempunyai pengaruh terhadap kondisi pasar modal 

di beberapa negara. Faktor-faktor tersebut yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, 

tingkat suku bunga, dan nilai tukar mata uang atau kurs. Thobarry (2009) dalam 

penelitiannya menemukan bahwa kurs berpengaruh positif sedangkan inflasi 

berpengaruh negatif terhadap indeks harga saham sub sektor properti dan real 

estate, sementara suku bunga dan GDP tidak menunjukkan pengaruhnya terhadap 

indeks harga saham sektor properti.  

Survei industri properti hasil kerjasama Bank Indonesia (BI) dan Lembaga 

Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) IPB tahun 2007 yang mencoba 

membentuk early warning system (sistem peringatan dini) untuk industri properti 

dan real estate  Indonesia, juga menyimpulkan bahwa dari sekian banyak variabel 

yang dianalisis, beberapa variabel yang memenuhi syarat untuk dijadikan leading 

indicator kredit properti Indonesia adalah Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG), PDB riil, kurs dan Non Performing Loan (NPL). Dari referensi tersebut, 

dapat dipahami bahwa analisis pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap 

nilai perusahaan sub sektor properti dan real estate penting untuk dilakukan.. 

Penurunan harga saham mengindikasikan penurunan nilai perusahaan dan 

sebaliknya. Berdasarkan latar belakang ini maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan terhadap 

Nilai Perusahaan Sub Sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 
 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana nilai perusahaan (PBV) pada perusahaan sub sektor properti dan 

real estate yang terdaftar di BEI? 
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2. Bagaimana pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan sub sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI? 

3. Apa implikasi dari informasi yang dihasilkan bagi emiten dan investor? 

 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukaan di atas, maka tujuan 

yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis nilai perusahaan (PBV) pada perusahaan sub sektor properti dan 

real estate yang terdaftar di BEI 

2. Menganalisis faktor internal dan eksternal terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan sub sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI 

3. Merumuskan rekomendasi terkait nilai perusahaan bagi emiten dan investor 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai dan manfaat 

kepada pihak perusahaan maupun akademisi. 

1. Bagi perusahan, penelitian ini memberikan informasi faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan rekomendasi peningkatan nilai 

perusahaan, khususnya perusahaan sub sektor properti dan real estate yang 

terdaftar di BEI.  

2. Bagi Investor, penelitian ini memberikan gambaran nilai perusahaan (PBV) 

sub sektor properti dan real estate dan dapat dijadikan penilaian keputusan 

investasi. 

3. Bagi akademisi, penelitian ini menjadi literatur bagi peneliti yang ingin 

mengetahui lebih jauh tentang industri properti di Indonesia.  

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya untuk menganalisis pengaruh 

faktor internal perusahaan (struktur modal, asset growth dan profitabilitas) dan 

faktor eksternal perusahaan (inflasi, kurs, pertumbuhan ekonomi) terhadap nilai 

perusahaan sub sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI pada periode 

tahun 2013–2017 dengan data kuartalan. Nilai perusahaan dihitung dengan price 

to book value (PBV) 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan adalah nilai aktual per lembar saham yang akan diterima 

apabila aset perusahaan dijual sesuai harga saham (Gitman 2006). Menurut 

Harmono (2009) nilai perusahaan adalah kinerja perusahaan yang dicerminkan 

oleh harga saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran pasar modal 
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