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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pasar modal merupakan tempat bagi masyarakat melakukan serangkaian 

kegiatan investasi dalam rangka memperoleh return saham ataupun memperoleh 

hak kepemilikan perusahaan. Return adalah pembayaran yang diterima karena hak 

kepemilikan, ditambah dengan perubahan dalam harga pasar, yang dibagi dengan 

harga awal (Van Horne & James, 2005: 144). Return saham selalu menjadi 

pertimbangan utama investor dalam mengambil keputusan investasi baik 

keputusan beli ataupun jual terhadap saham yang dipilihnya. Begitupula dengan 

pilihan investor terhadap saham Jakarta Islamic Index (indeks tolak ukur kinerja 

portofolio syariah), tidak terlepas dari return saham syariah yang diharapkan 

entah berupa capital gain dan atau dividen.  

Return saham syariah dijadikan fokus dalam penelitian ini, karena pada 

saat ini muncul kecenderungan untuk beralih kepada saham syariah yang 

merupakan Islamic Product. Kecenderungan ini muncul dikarenakan sifatnya 

yang anti riba dan daya tahannya terhadap krisis ekonomi serta kinerja saham-

saham syariah yang baik. Saham syariah juga terus menunjukkan perkembangan 

positif. Hal ini terbukti dengan jumlah saham terdaftar dalam DES yang 

senantiasa bertambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 sebanyak 195 saham 

tercatat dalam DES dan angka tersebut bertambah hingga pada tahun 2012 tercatat 

sebanyak 317 saham syariah. Selain itu, total kapitalisasi pasar JII senantiasa 
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meningkat dari tahun ke tahun. Dari data statistik yang dikeluarkan BAPEPAM-

LK, tercatat bahwa kapitalisasi pasar pada tahun 2008 mencatat angka sebesar 

Rp428.526 miliar dan terus meningkat hingga pada 2011 mencapai Rp1.414.984 

miliar. Dengan angka kapitalisasi sebesar itu, terlihat pula peran JII dalam 

menopang kapitalisasi IHSG yang bahkan sempat menyentuh angka 55,62% pada 

2007 dan walaupun sempat mengalami penurunan pada 2008 akibat krisis tetapi 

dengan cepat JII memulihkan diri dan menunjukkan pertumbuhan positif dari 

tahun ke tahun. JII senantiasa menopang IHSG di kisaran 35%-46% sebagaimana 

terlihat pada tabel 1.1.  

Tabel 1.1 

Kapitalisasi Pasar JII dan IHSG 

 

Tahun 
Kapitalisasi (Rp Miliar) JII / IHSG   

(%) 

Pertumbuhan (%) 

JII IHSG JII IHSG 

2007   1.105.897    1.988.326  55,62     

2008     428.526    1.076.491  39,81 -61,25 -45,86 

2009     937.919    2.019.375  46,45 118,87 87,59 

2010   1.134.632    3.247.097  34,94 20,97 60,80 

2011   1.414.984    3.537.294  40,00 24,71 8,94 

Sumber: data statistik BAPEPAM-LK diolah 

 Dalam melakukan investasi, investor akan selalu berhadapan dengan 

ketidakpastian (uncertainty) antara return yang akan diperoleh dengan risiko yang 

akan dihadapinya. Semakin besar return yang diharapkan dari investasi, semakin 

besar pula risikonya. Investor harus berhati-hati dalam menghadapi risiko 

sehingga tujuan dalam berinvestasi yakni untuk meningkatkan nilai kekayaan 

dengan cara memaksimalkan return dapat tercapai. Return saham yang tinggi 

mengidentifikasikan bahwa saham tersebut aktif diperdagangkan. Return saham 

juga memiliki peran yang amat signifikan di dalam menentukan nilai dari sebuah 
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saham. Oleh sebab itu diperlukan analisis pergerakan saham atas dasar kinerja 

keuangan perusahaan sehingga investor dapat memperoleh return yang 

diharapkan. Melalui analisis tersebut, investor diharapkan menghindarkan diri dari 

spekulasi dengan senantiasa mendasarkan setiap keputusan investasi yang 

diambilnya, dengan dasar informasi yang relevan seperti kinerja keuangan 

perusahaan dalam hal ini karakteristik perusahaan sehingga fluktuasi harga yang 

ada dapat mencerminkan kondisi emiten dan perusahaan yang sebenarnya. Oleh 

sebab itu dalam rangka memanfaatkan kehadiran produk syariah di pasar modal, 

maka para investor terutama investor muslim harus mengimbanginya pula dengan 

perilaku yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

Analisis karakteristik perusahaan dilakukan melalui penilaian nilai hakiki 

perusahaan, yaitu nilai yang dilihat dari fakta. Fakta tersebut diklasifikasikan 

menjadi tiga kategori, yaitu struktur perusahaan, kinerja perusahaan dan pasar 

perusahaan. Penggunaan karakteristik perusahaan sebagai dasar pengambilan 

keputusan investasi syariah sangat penting dilakukan karena dapat menghindarkan 

investor dari spekulasi.  

Penelitian terkait return saham seringkali menggunakan rasio profitabilitas 

sebagai variabel independen. Oleh sebab itu, peneliti ingin menemukan variabel 

lain di luar rasio profitabilitas untuk dijadikan sebagai variabel independen dalam 

penelitian ini yakni dengan menggunakan rasio nilai pasar  untuk menggambarkan 

karakteristik pasar perusahaan, rasio pembayaran dividen untuk menggambarkan 

karakteristik kinerja perusahaan, dan rasio solvabilitas untuk menggambarkan 

karakteristik  struktur  permodalan perusahaan. Dengan  demikian,  peneliti  dapat  
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menemukan variabel lain yang dapat digunakan sebagai dasar 

pertimbangan dalam memperhitungkan return saham. 

Rasio nilai pasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah Price 

Earnings Ratio (PER) dan Price Book Value (PBV). Rasio ini sama-sama 

menggunakan harga pasar saham. PER membandingkannya dengan laba per 

lembar saham sedangkan PBV dengan nilai buku saham. Return yang diharapkan 

oleh investor selain dividen adalah capital gain, yang hanya dapat terjadi jika 

terdapat peningkatan harga saham antara harga pada saat membeli dan menjual. 

PER dan rasio PBV yang tinggi biasanya mengindikasikan terjadi peningkatan 

harga yang berarti pula peningkatan return saham. Oleh sebab itu, PER dan rasio 

PBV memiliki hubungan yang positif dengan return saham. 

Return yang juga diharapkan oleh investor adalah dividen. Dividen 

merupakan bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. 

Dividen menjadi bahan pertimbangan pemegang saham dalam membeli ataupun 

menahan saham. Dividen dapat pula menjadi sinyal kepada investor dalam 

memperhitungkan kemampuan emiten dalam menghasilkan laba. Rasio 

pembayaran dividen (Dividen Payout Ratio) yang tinggi biasanya 

mengindikasikan bahwa semakin kecil laba perusahaan yang ditahan dan semakin 

besar laba perusahaan yang dialokasikan untuk dibagikan kepada pemegang 

saham. Semakin besar laba yang dialokasikan sebagai dividen maka semakin 

besar return saham yang diperoleh investor. Oleh sebab itu, rasio pembayaran 

dividen memiliki hubungan positif dengan return saham. 
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Rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

mengungkit profitabilitas perusahaan melalui pendanaan eksternal seperti hutang 

jangka pendek dan hutang jangka panjang. Rasio solvabilitas yang digunakan 

adalah Debt to Equity Ratio (DER) dan Long-term Debt to Capitalization Ratio. 

DER memperhitungkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh 

kewajiban yang dimiliki melalui aset bersih miliknya sehingga rasio ini dapat pula 

menggambarkan risiko perusahaan dan struktur modal perusahaan. Semakin besar 

rasio ini mengindikasikan bahwa kewajiban yang harus dibayar perusahaan 

berjumlah lebih besar dari ekuitas yang dimiliki perusahaan sehingga perusahaan 

tersebut memiliki risiko lebih besar untuk gagal memenuhi kewajiban.  

DER membandingkan total kewajiban dengan total ekuitas perusahaan 

sehingga melibatkan hutang jangka pendek dalam perhitungannya. Namun hutang 

jangka pendek memiliki sifat yang mudah berubah karena jangka waktunya yang 

pendek yakni satu tahun sehingga analis keuangan lebih berfokus pada hutang 

jangka panjang perusahaan. Oleh sebab itu digunakanlah Long-term Debt to 

Capitalization Ratio yang membandingkan hutang jangka panjang dengan 

kapitalisasi perusahaan.  

Hutang jangka panjang berkaitan erat dengan risiko ekonomi makro, 

tingkat suku bunga, dan lain-lain sehingga seringkali investor berusaha untuk 

menghindari perusahaan dengan Long-term Debt to Capitalization Ratio yang 

besar. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa DER dan Long-term Debt 

to Capitalization Ratio memiliki hubungan yang negatif dengan return saham. 

Penelitian ini menggunakan kedua rasio tersebut untuk mengetahui peran hutang 



6 

 

jangka pendek dan hutang jangka panjang dalam penilaian risiko perusahaan oleh 

investor.  

Hutang yang dimiliki emiten biasanya merupakan hutang berbasis bunga. 

Hal ini termasuk riba dan dilarang karena menyalahi prinsip dan nilai Islam. Oleh 

sebab itu, salah satu syarat yang ditetapkan DSN-MUI bagi emiten yang ingin 

termasuk dalam daftar efek syariah adalah perusahaan tersebut memiliki rasio 

hutang berbasis bunga atas keseluruhan hutang harus di bawah 82%. Namun hal 

ini tidak menjadi persoalan dalam perhitungan rasio solvabilitas perusahaan 

karena dalam perhitungannya, rasio ini tidak membedakan berbasis bunga atau 

tidak karena telah dianggap memenuhi prinsip syariah.  

Secara teoritis, keseluruhan variabel memiliki pengaruh terhadap return 

saham namun dalam beberapa penelitian sebelumnya ditemukan terdapat hasil 

berbeda yang menyatakan variabel-variabel tersebut tidak memiliki pengaruh 

terhadap return saham. Penelitian Wira (2008), Prinanda (2009), dan Fransiska 

(2011) menemukan bahwa DPR tidak berpengaruh terhadap return saham. Pada 

penelitian Astutik (2005) dan Winarto (2007) ditemukan bahwa PER tidak 

berpengaruh. Pada penelitian Ammay (2012) dan Widowati (2011) PBV 

ditemukan tidak memiliki pengaruh terhadap return saham. Astutik (2005), 

Hanani (2011), dan Nathaniel (2008) menemukan bahwa DER tidak berpengaruh. 

Dengan adanya perbedaan antara teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka 

peneliti bermaksud untuk mengangkat variabel-variabel tersebut pada penelitian 

ini untuk meneliti kembali pengaruh variabel tersebut terhadap return saham 

apakah konsisten sejalan dengan teori atau tidak. 
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Penelitian mengenai pengaruh kinerja keuangan atau dalam hal ini 

karakteristik perusahaan terhadap return saham penting untuk dilakukan agar 

fluktuasi harga yang terjadi di pasar modal benar-benar mencerminkan kondisi 

yang sebenarnya terjadi pada emiten. Melalui penelitian ini diharapkan setiap 

keputusan investasi yang diambil investor senantiasa berdasarkan pada faktor 

rasional sehingga spekulasi dan judi yang diharamkan dapat terhindari.    

Karakteristik perusahaan yang akan diteliti terkait pengaruhnya terhadap return 

saham syariah adalah Dividend Payout Ratio (DPR), Price Earnings Ratio (PER), 

Long-term Debt to Capitalization Ratio, Debt to Equity Ratio (DER), dan Price to 

Book Value (PBV). Karakteristik perusahaan tersebut merupakan variabel 

independen untuk diteliti pengaruhnya terhadap variabel dependen yakni return 

saham syariah.  

 Penulis bermaksud melengkapi penelitian ini dengan menambahkan rasio 

Long-term Debt to Capitalization Ratio. Rasio ini menyandingkan hutang jangka 

panjang dengan kapitalisasi perusahaan untuk mengukur struktur modal 

perusahaan atau kapitalisasi perusahaan dalam rangka mendukung operasional 

dan pertumbuhan perusahaan. Rasio ini tidak memperhitungkan hutang jangka 

pendek. Menurut Ross ,Westerfield, dan Jordan (2009: 84) analis keuangan lebih 

berkepentingan terhadap hutang jangka panjang ketimbang hutang jangka pendek 

karena hutang jangka pendek akan selalu berubah. Hal inilah yang menjadikan 

rasio ini menjadi lebih bermakna. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti 

bermaksud melakukan penelitian yang difokuskan pada pengaruh karakteristik 
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perusahaan terhadap return saham syariah yang terdaftar dalam Jakarta Islamic 

Index. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris bahwa 

karakteristik perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan baik secara 

bersama-sama maupun parsial terhadap return saham syariah yang terdaftar di JII. 

Penelitian dilakukan terhadap saham syariah yang tergabung di JII  pada tahun 

2008 – 2011. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah 

Dividend Payout Ratio (DPR), Price Earnings Ratio (PER), Long-term Debt to 

Capitalization Ratio, Debt to Equity Ratio (DER), dan Price to Book Value 

(PBV). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah return saham syariah. 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas maka judul penelitian ini 

adalah : “ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN 

TERHADAP RETURN SAHAM SYARIAH YANG TERGABUNG DI 

JAKARTA ISLAMIC INDEX PADA PERIODE 2008-2011" 

 

1.2  Motivasi Penelitian 

 Peneliti melakukan penelitian ini karena ingin memperoleh pengetahuan 

dan pemahaman melalui pengujian lebih lanjut mengenai bagaimana pengaruh 

variabel-variabel karakteristik perusahaan terhadap return saham perusahaan yang 

terdaftar pada Jakarta Islamic Index. Peneliti memilih saham syariah karena saham 

ini merupakan Islamic Product yang memiliki tingkat kapitalisasi dan likuiditas 

terbesar sehingga selain memiliki keunggulan sebagai produk halal tetapi juga 

memiliki kinerja yang baik dan saham-saham JII merupakan saham-saham yang 

masuk kategori blue chips. 
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1.3  Rumusan Masalah 

 Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh jawaban atas pernyataan-

pernyataan sebagai berikut: 

1. Apakah variabel karakteristik perusahaan yaitu Dividend Payout Ratio 

(DPR) berpengaruh terhadap return saham perusahaan yang terdaftar 

dalam Jakarta Islamic Index pada tahun 2008-2011? 

2. Apakah variabel karakteristik perusahaan yaitu Price Earnings Ratio 

(PER) berpengaruh terhadap return saham perusahaan yang terdaftar 

dalam Jakarta Islamic Index pada tahun 2008-2011? 

3. Apakah variabel karakteristik perusahaan yaitu Long-term Debt 

Capitalization Ratio berpengaruh terhadap return saham dari perusahaan 

yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index pada tahun 2008-2011? 

4. Apakah variabel karakteristik perusahaan yaitu Debt to Equity Ratio 

(DER) berpengaruh terhadap return saham perusahaan yang terdaftar 

dalam Jakarta Islamic Index pada tahun 2008-2011? 

5. Apakah variabel karakteristik perusahaan yaitu Price to Book Value (PBV) 

berpengaruh terhadap return saham perusahaan yang terdaftar dalam 

Jakarta Islamic Index pada tahun 2008-2011? 

1.4  Batasan Masalah 

 Dengan tujuan agar penelitian menjadi lebih terarah, peneliti melakukan 

pembatasan masalah dengan membatasi sampel penelitian pada perusahaan yang 

termasuk ke dalam Jakarta Islamic Index (JII) dan kemudian dikelompokkan 
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sesuai dengan kriteria yang ditetapkan peneliti. Batasan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Karakter perusahaan yang diteliti adalah: Debt to Equity Ratio (DER) dan 

Long-term Debt to Capitalization Ratio sebagai rasio solvabilitas mewakili 

kategori struktur permodalan perusahaan dalam karakteristik perusahaan. 

Price Earnings Ratio (PER) dan Price to Book Value (PBV) sebagai rasio 

nilai pasar mewakili kategori pasar perusahaan dalam karakteristik 

perusahaan sedangkan Dividend Payout Ratio (DPR) sebagai rasio 

pembayaran dividen mewakili kategori kinerja perusahaan. 

2. Perusahaan yang menjadi populasi adalah perusahaan-perusahaan yang 

tergabung dalam Jakarta Islamic Index, dan kriteria pengambilan sampel 

adalah: 

a. Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index pada periode 

Januari 2008 – Desember 2011. 

b. Perusahaan secara berturut-turut masuk dalam Jakarta Islamic 

Index pada periode Januari 2008 – Desember 2011. 

c. Perusahaan emiten menerbitkan laporan keuangan tahunan auditan 

dan disajikan dalam satuan Rupiah pada periode Januari 2008 – 

Desember 2011. 

1.5  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

oleh peneliti dalam penelitian ini adalah untuk melakukan analisa yang dapat 



11 

 

dijadikan sebagi bukti empiris mengenai seberapa signifikan hubungan antara 

variabel independen dan dependen sebagai berikut: 

1. Menganalisa pengaruh variabel karakteristik perusahaan yaitu Dividend 

Payout Ratio (DPR) terhadap return saham perusahaan yang terdaftar 

dalam Jakarta Islamic Index pada tahun 2008-2011. 

2. Menganalisa pengaruh variabel karakteristik perusahaan yaitu Price 

Earnings Ratio (PER) terhadap return saham perusahaan yang terdaftar 

dalam Jakarta Islamic Index pada tahun 2008-2011. 

3. Menganalisa pengaruh variabel karakteristik perusahaan yaitu Long-term 

Debt to Capitalization Ratio terhadap return saham perusahaan yang 

terdaftar dalam Jakarta Islamic Index pada tahun 2008-2011. 

4. Menganalisa pengaruh variabel karakteristik perusahaan yaitu Debt to 

Equity Ratio (DER) terhadap return saham perusahaan yang terdaftar 

dalam Jakarta Islamic Index pada tahun 2008-2011. 

5. Menganalisa pengaruh variabel karakteristik perusahaan yaitu Price to 

Book Value (PBV) terhadap return saham perusahaan yang terdaftar dalam 

Jakarta Islamic Index pada tahun 2008-2011. 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

1. Kontribusi Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam 

pengembangan teori yang berkaitan dengan pasar modal dan memberikan 

kontribusi pengetahuan dalam bidang keuangan terutama mengenai 
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pengaruh karakteristik perusahaan terhadap return saham. Hasil penelitian 

yang diperoleh melalui praktik analisa dan pengujian langsung terhadap 

data-data saham syariah ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan 

bahan acuan dalam melakukan penelitian terkait sehingga akan dapat 

diperoleh hasil yang lebih baik. 

2. Kontribusi Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan sehingga 

memudahkan mereka dalam melakukan pengambilan keputusan investasi 

dan analisa fundamental terkait pemilihan saham syariah. Hasil penelitian 

ini juga diharapkan agar dapat memberikan pemahaman tentang analisa 

karakter perusahaan kepada masyarakat agar senantiasa bertindak rasional 

dalam mengambil keputusan investasi di pasar modal. 

 

1.7  Sistematika Penulisan 

 BAB I   PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi tentang pengertian dan karakteristik pasar 

modal, pengertian return saham, faktor-faktor  karakteristik 

fundamental yang mempengaruhi return saham, pengertian 
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Jakarta Islamic Index, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat pembahasan tentang ruang lingkup 

penelitian, populasi, penentuan sampel, sumber data, 

metode pengumpulan data, pengukuran variabel dan teknik 

analisis data. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang analisa hasil penelitian yang 

mencakup analisis uji regresi linear berganda, uji F, uji t, 

dan uji koefisien determinasi. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan atas analisis data yang telah 

dilakukan , keterbatasan penelitian, dan saran dari penulis. 


