
BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab 1 ini akan dibahas mengenai latar belakang dilakukan penelitian,

ruang lingkup permasalahan yang dihadapi, tujuan yang ingin dicapai serta

manfaat penelitian. Setelah itu diuraikan juga batasan-batasan masalah yang

digunakan dalam melakukan penelitian. Pada akhir bab ini juga dijelaskan

sistematika yang digunakan dalam penulisan laporan Tugas Akhir.

1.1 Latar Belakang

Tingkat pengembalian (return) saham disebut juga sebagai pendapatan

saham dan merupakan perubahan nilai harga saham periode t dengan t−1. Hal ini

berarti bahwa semakin tinggi perubahan harga saham maka semakin tinggi tingkat

pengembalian saham yang dihasilkan. Tingkat pengembalian saham merupakan

salah satu faktor yang memotivasi investor dalam berinvestasi dan juga merupakan

imbalan atas keberanian investor menanggung resiko atas investasi yang

dilakukannya [13].

Terdapat hubungan antara tingkat pengembalian saham dengan resiko yang

ditanggung investor atas investasi yang dilakukannya. Semakin tinggi resiko yang

ditanggung investor, maka semakin tinggi imbal hasil saham yang akan diperoleh.

Sebaliknya, semakin rendah resiko yang ditanggung investor, imbal hasil saham

yang diperoleh pun akan rendah.

Salah satu bentuk dari investasi dengan resiko rendah adalah melalui

pembelian Surat Utang Negara (SUN) atau Obligasi Ritel Indonesia (ORI) milik

pemerintah. Hal ini dikarenakan, surat utang resmi dari pemerintah memiliki
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tingkat kestabilan yang tinggi. Apabila suatu negara mengalami kekurangan dana,

pemerintah dapat dengan mudah mencetak uang kembali untuk memastikan

investor menerima pembayaran atas investasi yang mereka lakukan. Surat utang

resmi dari pemerintah juga membayarkan kupon dan capital gain dengan stabil

tanpa dipengaruhi fluktuasi pasar layaknya instrumen investasi lainnya. Namun

karena resiko yang minim tersebut, imbal hasil yang diperoleh tidak akan lebih

tinggi dibandingkan instrumen investasi lainnya.

Bentuk investasi dengan resiko yang tinggi adalah melalui pembelian saham

perusahaan yang beredar di pasar. Resiko yang ditanggung investor melalui

investasi ini berbeda-beda tergantung kualitas perusahaan tempat mereka

berinvestasi. Perusahaan yang sudah dewasa (mature) biasanya memiliki posisi

yang lebih stabil di pasar sehingga resiko investasinya cenderung lebih rendah.

Informasi keuangan mengenai perusahaan tersebut juga lebih memadai sehingga

memudahkan investor untuk melakukan analisa sebelum memutuskan untuk

berinvestasi, dengan kata lain resikonya lebih rendah. Lain halnya dengan

perusahaan-perusahaan yang baru berdiri. Biasanya perusahaan-perusahaan ini

memiliki resiko yang tinggi karena prospek di masa mendatang belum dapat

diketahui, informasi mengenai perusahaan juga belum memadai sehingga sulit

bagi investor untuk melakukan analisa mendalam sebelum berinvestasi. Investor

yang melakukan investasi di perusahaan-perusahaan ini biasanya berharap akan

terjadi pertumbuhan yang sangat tinggi sehingga imbal hasil yang diperoleh juga

tinggi, sesuai dengan resiko yang siap mereka tanggung.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar

tingkat pengembalian saham yang diperoleh investor melalui investasi saham yang

dilakukan adalah dengan menghitung cash flow duration dari setiap perusahaan.

Cash flow duration menggambarkan banyaknya periode di masa mendatang
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sebuah perusahaan mampu memberikan cash flow, dalam hal ini dividend, kepada

investor. Perusahaan yang memiliki cash flow duration tinggi biasanya merupakan

perusahaan-perusahaan baru yang memiliki resiko tinggi, sehingga diharapkan

tingkat pengembalian saham yang dibayarkan juga tinggi. Sedangkan, perusahaan

yang memiliki cash flow duration rendah merupakan perusahaan yang cukup

dewasa dengan tingkat resiko yang cukup rendah, sehingga tingkat pengembalian

saham yang dibayarkan tidak setinggi sebelumnya.

Term structure dari tingkat pengembalian saham atau the term structure of

equity returns adalah hubungan antara tingkat pengembalian saham yang diperoleh

investor dan cash flow duration dari saham tersebut. Terdapat tiga bentuk utama

term structure dari tingkat pengembalian saham, antara lain adalah

upward-sloping, downward-sloping dan flat. Bentuk term structure dari tingkat

pengembalian saham dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor endogen

maupun eksogen. Faktor endogen diantaranya adalah ukuran perusahaan (firm

size), dan resiko book-to-market. Sedangkan faktor eksogen yang mampu memberi

penjelasan rasional terhadap bentuk term structure dari tingkat pengembalian

saham adalah investor sentiment dan resiko pasar (systematic risk).

Term structure dari tingkat pengembalian saham dapat dikatakan berbentuk

upward-sloping apabila tingkat pengembalian dari saham-saham dengan cash flow

duration rendah lebih rendah daripada tingkat pengembalian dari saham-saham

dengan cash flow duration tinggi. Sebaliknya, dikatakan downward-sloping

apabila tingkat pengembalian dari saham-saham dengan cash flow duration rendah

lebih tinggi daripada tingkat pengembalian dari saham-saham dengan cash flow

duration tinggi. Sedangkan, term structure yang datar terbentuk apabila tingkat

pengembalian dari saham-saham dengan cash flow duration rendah hampir sama

dengan tingkat pengembalian dari saham-saham dengan cash flow duration tinggi,
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atau tidak terdapat perbedaan signifikan antara tingkat pengembalian saham dari

cash flow duration rendah dengan cash flow duration tinggi [25].

Penelitian Tugas Akhir ini ingin mengetahui bagaimana bentuk term

structure dari tingkat pengembalian saham di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan

dengan melakukan investigasi terhadap beberapa faktor yang dipandang mampu

memberi pengaruh yang signifikan terhadap bentuk term structure ini. Bagaimana

faktor-faktor tersebut memberi pengaruh juga menjadi bukti lebih lanjut yang akan

dijabarkan dalam penelitian ini.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, penting untuk mengetahui bentuk term

structure dari tingkat pengembalian saham di Indonesia. Maka terdapat rumusan

masalah untuk penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh cash flow duration terhadap term structure dari tingkat

pengembalian saham?

2. Bagaimana berbagai faktor resiko dapat menjelaskan pengaruh cash flow

duration terhadap term structure dari tingkat pengembalian saham?

3. Bagaimana faktor investor sentiment dapat menjelaskan pengaruh cash flow

duration terhadap term structure dari tingkat pengembalian saham?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan Tugas

Akhir ini adalah sebagai berikut.
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1. Mengetahui bagaimana pengaruh cash flow duration terhadap term structure

dari tingkat pengembalian saham.

2. Memahami bagaimana faktor-faktor resiko mampu menjelaskan pengaruh

cash flow duration terhadap term structure dari tingkat pengembalian saham.

3. Memahami investor sentiment sebagai faktor yang mampu memberi

penjelasan rasional mengenai pengaruh cash flow duration terhadap term

structure dari tingkat pengembalian saham.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Memahami bagaimana pengaruh cash flow duration terhadap term structure

dari tingkat pengembalian saham.

2. Memahami apa saja faktor-faktor yang mampu menjelaskan pengaruh cash

flow duration terhadap term structure dari tingkat pengembalian saham.

3. Membantu penelitian selanjutnya dalam menentukan sifat dari tingkat

pengembalian saham di Indonesia secara lebih dalam dengan menggunakan

periode sampel yang lebih luas.

1.5 Batasan Masalah

Pada penulisan ini, terdapat beberapa batasan yang digunakan untuk

permasalahan diatas, antara lain sebagai berikut.

1. Lingkup penelitian ini hanya pada lingkup saham di Indonesia.

2. Sampel dalam Penelitian Tugas Akhir ini merupakan perusahaan yang telah
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terdaftar dalam Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI)

sejak tahun 1998.

3. Penelitian menggunakan Capital Asset Pricing Model (CAPM) dimulai dari

Januari 1999 hingga Desember 2007.

4. Penelitian menggunakan Model Tiga Faktor Fama dan French dimulai dari

Juli 1999 hingga Desember 2007.

5. Penelitian menggunakan indeks investor sentiment di Indonesia berupa data

Consumer Confidence Index per-bulan dari Juni 2000 hingga Desember 2007.

1.6 Tinjauan Pustaka

Sumber penelitian ini berasal dari penelitian Michael Weber yang berhasil

membuktikan bahwa term structure dari imbal hasil saham di Amerika bersifat

downward-sloping: saham dengan cash flow duration yang tinggi memiliki tingkat

pengembalian 1.10 kali lebih rendah dibanding saham dengan cash flow duration

yang rendah [25]. Penelitian Michael Weber ini awalnya didasari pada penelitian

van Binsbergen yang membuktikan bahwa aset sintetik jangka pendek yang hanya

memberikan dividen dalam waktu dekat memiliki tingkat pengembalian yang lebih

tinggi dibanding indeks pasar, yang merupakan klaim dari seluruh dividen di masa

mendatang [24].

Kedua hasil penelitian di atas faktanya cukup membingungkan karena seluruh

asset-pricing models, seperti the external habit formation model oleh Campbell dan

Cochrane [6], the long-run risk model oleh Bansal dan Yaron [2], the rare disaster

model oleh Barro [3] dan Gabaix [11] memberi implikasi bahwa term structure dari

tingkat pengembalian saham bersifat upward-sloping atau flat.

Namun, Michael Weber berhasil memberi gambaran dan penjelasan yang
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rasional mengenai sifat term structure dari tingkat pengembalian saham di

Amerika Serikat yang bersifat downward-sloping. Ia membentuk portofolio

berdasarkan cash flow duration yang diperoleh melalui modifikasi traditional

macaulay duration yang digunakan untuk menghitung durasi bonds [9]. Melalui

hasil regresi OLS dari tingkat pengembalian saham masing-masing portofolio

berdasarkan cash flow duration terhadap faktor resiko sistematis (systematic risk)

dan faktor resiko tambahan, yaitu resiko ukuran perusahaan (firm size) dan

book-to-market ratio, terlihat bahwa terbentuk tren menurun (downward-sloping).

Sebagai tambahan, dilakukan pula regresi terhadap faktor investor sentiment yang

merepresentasikan perilaku investor terhadap sekuritas tertentu atau pasar secara

keseluruhan. Hasil yang diperoleh mampu memberi penjelasan lebih lanjut

mengenai term structure dari tingkat pengembalian saham tersebut.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

• BAB I Pendahuluan

Pada bab ini akan ditulis tentang penjelasan mengenai latar belakang

dilakukannya penelitian, ruang lingkup permasalahan yang dihadapi, tujuan

yang ingin dicapai, manfaat penelitian, metodologi penelitian, tinjauan

pustaka, serta batasan-batasan masalah yang digunakan dalam melakukan

penelitian. Pada bab ini juga diuraikan sistematika yang digunakan dalam

penulisan laporan Tugas Akhir.

• BAB II Landasan Teori

Pada bab ini diuraikan teori-teori yang mendukung penelitian dalam

memahami dan menyelesaikan penelitian dengan baik agar tujuan dari

penelitian tercapai. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini antara
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lain adalah pengertian mendasar tentang apa itu cash flow duration dan

bagaimana hubungannya dengan term structure dari tingkat pengembalian

saham. Setelah itu dibahas apa saja faktor-faktor yang dapat menjelaskan

pengaruh cash flow duration terhadap term structure dari tingkat

pengembalian saham. Kemudian dibahas pula bagaimana faktor-faktor

tersebut dapat menjelaskan pengaruh cash flow duration terhadap term

structure dari tingkat pengembalian saham di Indonesia. Adapun metode

penelitian yang digunakan adalah metode Ordinary Least Square (OLS).

• BAB III Metodologi Penelitian

Pada bab ini akan ditulis tentang penjelasan gambaran proses-proses yang

akan dilakukan untuk mencari tujuan dalam penelitian Tugas Akhir ini.

• BAB IV Analisis dan Pembahasan Data

Pada bab ini akan dibahas mengenai proses pengolahan data dan penjelasan

dari hasil yang diperoleh.

• BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini akan ditulis kesimpulan yang didapat dari pengujian data, serta

memberikan saran yang dapat berguna untuk perbaikan penelitian

selanjutnya, baik secara teoritis maupun praktis.
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