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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal dapat berfungsi sebagai sebuah sarana untuk mobilisasi dana 

yang bersumber dari investor ke berbagai pilihan sektor investasi yang tersedia 

yang sesuai dengan tingkat risikonya. Jika tidak ada pasar modal, maka para 

investor mungkin hanya bisa menginvestasikan dananya dalam sistem perbankan. 

Dengan adanya pasar modal, memungkinkan para investor untuk melakukan 

diversifikasi investasi dengan membentuk portofolio (gabungan dari berbagai 

investasi) sesuai dengan risiko dan expected return (tingkat keuntungan yang 

diharapkan). 

Tujuan dari investasi saham adalah untuk mendapatkan keuntungan yang 

diperoleh dari investasi saham tersebut yang terdiri dari penerimaan kas (dividen) 

dan kenaikan nilai investasi (capital gain). Dividen adalah hak yang diberikan 

kepada pemilik modal sebagai kompensasi atas kesediaan investor dalam 

meminjamkan dananya. Capital gain adalah selisih antara harga jual dan harga 

beli saham. Karakteristik high risk and high return pada investasi saham dinilai 

dapat memberikan peluang keuntungan yang tinggi tetapi juga mempunyai risiko 

yang tinggi pula. Sebelum melakukan keputusan investasi, seorang investor 
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sangat perlu melakukan penilaian atas saham yang dipilihnya. Hal tersebut harus 

dilakukan agar saham yang telah dibeli dapat memberikan tingkat return yang 

sesuai yang diharapkan. 

Risiko dalam investasi saham dapat digolongkan menjadi 2 komponen 

yaitu risiko sistematik dan risiko tidak sistematik (Hamada 1972; Rubinstein 

1973). Risiko sistematik adalah risiko yang memengaruhi semua atau banyak 

perusahaan, sedangkan risiko tidak sistematik adalah merupakan risiko yang 

mempengaruhi satu atau kelompok kecil perusahaan. Risiko tidak sistematik 

dapat dikurangi melalui diversifikasi dalam portofolio, sedangkan risiko 

sistematik merupakan inherent risk, risiko yang tidak dapat dihilangkan melalui 

diversifikasi dalam portofolio. Karena sifatnya yang tidak dapat dihilangkan maka 

risiko sistematik ini bagi investor lebih relevan untuk memilih saham dalam suatu 

portofolio yang dibentuknya bukan risiko total dari saham tersebut. 

Leverage operasi menggambarkan struktur biaya perusahaan yang dikaitkan 

dengan keputusan manajemen dalam menentukan kombinasi aset perusahaan. 

Penggunaan aktiva tetap akan menimbulkan biaya tetap. Dalam kondisi jangka 

panjang, semua input yang digunakan adalah bersifat variabel. Dengan 

berdasarkan teori economics of scale, dengan menaikkan skala operasi dapat 

menurunkan biaya rata-rata perusahaan. Akibatnya, biaya tetap tidak lagi menjadi 

beban bagi perusahaan pada kondisi jangka panjang. Dengan meningkatnya skala 

ekonomi suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut menjadi lebih efisien dan 
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dapat mengurangi risiko yang ditanggung perusahaan. Leverage finansial 

menggambarkan tingkat sumber dana utang dalam struktur modal perusahaan. 

Penggunaan tingkat utang yang relatif tinggi menimbulkan biaya tetap berupa 

beban bunga dan dengan demikian meningkatkan risiko. Semakin besar proposi 

utang dalam struktur modal perusahaan, maka akan semakin besar risiko yang 

dihadapi perusahaan tersebut. 

 Analisa operating leverage digunakan untuk mengukur tingkat kepekaan 

penjualan terhadap EBIT. Operating leverage ini dimungkinkan karena 

terdapatnya biaya tetap dalam struktur biaya perusahaan. Meskipun operating 

leverage dapat meningkatkan EBIT, pada sisi lain, yaitu tingkat penjualan yang 

rendah bahkan akan menurunkan EBIT. Analisa financial leverage mengukur 

tingkat kepekaan perubahan EPS karena perubahan dalam EBIT. Financial 

leverage timbul jika perusahaan mempunyai hutang jangka panjang dengan bunga 

tetap untuk membiayai investasinya. Degree of financial leverage menunjukkan 

berapa perubahan dalam EPS karena perubahan dalam EBIT. Dengan demikian 

dapat naik atau turun tergantung perubahan EBIT. 

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh leverage operasi dan leverage 

finansial terhadap risiko sistematik saham menunjukkan hasil yang tidak 

konsisten. Sufiati dan Na’im (1988) dalam penelitiannya menghasilkan 

kesimpulan bahwa leverage operasi dan leverage finansial tidak konsisten 

berpengaruh terhadap risiko sistematik. Wulandari (2004) mengemukakan bahwa 
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leverage operasi dan leverage finansial tidak mempunyai hubungan yang positif 

dengan risiko sistematik. Kartikasari (2007) menyatakan bahwa leverage operasi 

berpengaruh terhadap risiko sistematik, namun leverage finansial tidak 

berpengaruh terhadap beta. Giyastikasari (2009) dalam penelitiannya 

menyimpulkan bahwa variabel leverage tidak mempunyai pengaruh terhadap 

risiko sistematik. 

Secara lebih khusus penelitian ini meneliti besarnya pengaruh pertimbangan 

manajemen atas variabel-variabel leverage operasi, leverage finansial, serta 

pengaruhnya terhadap risiko sistematik (beta) saham. Dengan adanya penelitian 

mengenai hal ini, diharapkan para investor maupun calon investor dapat membuat 

keputusan yang tepat dalam menentukan keputusan investasi yang dapat 

mengoptimalkan return yang diharapkan dan dapat meminimalkan risiko yang 

dihadapi bagi perusahaan dan para pemegang saham ataupun investor.  

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena ingin mengetahui 

seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen tersebut terhadap risiko 

saham. Selain itu juga karena banyaknya perbedaan dari hasil penelitian-

penelitian terdahulu. Hal itu ditunjukkan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu 

yang tidak konsisten. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk meneliti 

kembali faktor-faktor yang memengaruhi risiko sistematik. Dalam penelitian ini 

penulis mengambil judul “PENGARUH OPERATING LEVERAGE DAN 
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FINANCIAL LEVERAGE TERHADAP RISIKO SISTEMATIK SAHAM 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang jelas diuraikan, maka dapat 

diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Masih banyak investor mengalami kesulitan dalam menentukan jenis sekuritas 

yang akan dijadikan pilihan dalam berinvestasi. 

2. Adanya karakteristik high risk and high return yang artinya keuntungan yang 

diperoleh di pasar modal cukup besar pasti juga mengandung risiko yang 

besar. 

3. Leverage yang tinggi pada perusahaan  akan dapat meningkatkan beta saham. 

4. Hasil penelitian terdahulu terhadap faktor-faktor yang memengaruhi risiko 

sistematik saham memberikan hasil signifikasi yang tidak konsisten.  

5. Sifat saham yang sangat peka terhadap perubahan kondisi pasar, kinerja 

ekonomi maupun situasi politik dalam negeri, menyebabkan saham memiliki 

risiko yang tinggi dan sangat fluktuatif. 

6. Investor kesulitan dalam memperoleh informasi yang akurat, sehingga perlu 

melakukan analisis teknikal maupun fundamental sebelum memutuskan untuk 

melakukan investasi. 
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C. Batasan Masalah 

Mengingat keterbatasan peneliti dan banyaknya faktor-faktor fundamental 

keuangan yang memengaruhi risiko sistematik saham, maka permasalahan yang 

akan diteliti sehubungan dengan risiko sistematik saham dalam penelitian ini 

dibatasi pada pengaruh leverage operasi dan leverage finansial terhadap risiko 

sistematik saham perusahaan manufaktur yang sudah dan masih terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dari latar belakang identifikasi masalah dan batasan 

masalah diatas, maka disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh leverage operasi terhadap risiko sistematik saham 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

2. Bagaimana pengaruh leverage finansial terhadap risiko sistematik saham 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

3. Bagaimana pengaruh leverage operasi dan leverage finansial secara simultan 

terhadap risiko sistematik saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh leverage operasi terhadap risiko sistematik 

saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh leverage finansial terhadap risiko sistematik 

saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Untuk mengetahui pengaruh leverage operasi dan leverage finansial secara 

simultan terhadap risiko sistematik saham perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian adalah : 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi 

teoritis mengenai pengaruh leverage operasi dan leverage finansial terhadap 

risiko sistematik saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi tambahan yang 

terkait dengan pengaruh leverage operasi dan leverage finansial terhadap 
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risiko sistematik saham sebagai acuan dalam mengambil keputusan dan 

kebijakan-kebijakan untuk berinvestasi. 

b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka 

menyelesaikan studi di Universitas Negeri Yogyakarta dan diharapkan 

memberikan kontribusi terhadap literatur penelitian di bidang keuangan. 

Selain itu, untuk mengukur kemampuan dan menambah wawasan 

pengetahuan penulis dalam menganalisis pengaruh leverage operasi dan 

leverage finansial terhadap risiko sistematik saham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


