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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Pengertian Pasar Modal   

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM)  

menyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan 

dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 

dengan efek. Pasar modal juga diartikan sebagai pasar yang merupakan sarana 

bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang dengan 

cara menjual saham atau obligasi (capital market).  

Pengertian pasar modal menurut Darmadji dan Fakhruddin (2001: 1) 

merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa 

diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang atau pun modal sendiri. Pengertian 

pasar modal menurut Husnan (2001: 3) yaitu sebagai pasar tempat 

diperjualbelikannya berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang 

baik berbentuk hutang ataupun modal sendiri yang diterbitkan oleh pemerintah, 

public authorities, maupun perusahaan swasta. 

Pengertian pasar modal menurut Nafik (2009: 145) adalah pasar yang 

disiapkan untuk memperdagangkan saham dan surat berharga lainnya melalui jasa 

perantara perdagangan efek. Pasar modal adalah tempat pertemuan antara 

penawaran dan permintaan surat berharga lainnya melalui jasa perantara pedagang 

efek. Di tempat inilah para pelaku pasar yang punya kelebihan dana (surplus fund) 
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melakukan investasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh emiten. 

Sebaliknya, yang membutuhkan dana menawarkan surat berharga dengan cara 

listing terlebih dahulu pada badan otoritas pasar modal sebagai emiten. 

Dari semua pengertian yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa pasar 

modal merupakan tempat bertemunya permintaan surat berharga jangka panjang 

oleh surplus unit dengan penawaran surat berharga jangka panjang oleh deficit 

unit untuk memperoleh dana jangka panjang baik berbentuk hutang ataupun 

modal sendiri yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun 

perusahaan swasta. 

Keberadaan pasar modal mendatangkan manfaat tersendiri bagi investor. 

Manfaat keberadaan pasar modal menurut Darmadji dan Fakhruddin (2001: 2-3),  

yaitu: 

a. Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha 

sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal, 

b. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan 

upaya diversifikasi, 

c. Menyediakan leading indicator bagi trend ekonomi negara, 

d. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat 

menengah, 

e. Penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme, menciptakan 

iklim berusaha yang sehat. 

f. Menciptakan lapangan kerja/profesi menarik, 
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g. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan memiliki 

prospek. 

h. Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko 

yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi 

investasi. 

i. Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, memberikan akses kontrol 

sosial. 

j. Pengelolaan perusahaan dengan iklim keterbukaan, mendorong 

pemanfaatan manajemen profesional, dan 

k. Sumber pembiayaan dana jangka panjang bagi emiten. 

2.2 Pengertian Pasar Modal Syariah 

 Pengertian pasar modal syariah menurut Nurhayati dan Wasilah (2009: 

330) yaitu merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam 

dalam kegiatan transaksinya dan terbebas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, 

perjudian, spekulasi, dan lain sebagainya. Penerapan prinsip syariah melekat pada 

instrumen atau surat berharga atau efek yang diperjualbelikan (efek syariah) dan 

cara bertransaksinya sebagaimana diatur oleh fatwa DSN-MUI, sehingga tidak 

memerlukan bursa efek yang terpisah. 

Terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam 

pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu 

sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum 

terdapat beberapa karakteristik khusus yang membedakan pasar modal syariah  
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dengan pasar modal konvensional yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi 

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.  

 Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al 

Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadits Nabi Muhammad SAW. 

Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut para ulama melakukan penafsiran 

yang kemudian disebut ilmu fiqih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fiqih adalah 

pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan diantara sesama manusia terkait 

perniagaan. Berdasarkan itulah kegiatan pasar modal syariah dikembangkan 

dengan basis fiqih muamalah. Terdapat kaidah fiqih muamalah yang menyatakan 

bahwa pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil 

yang melarangnya.  

2.2.1 Produk di Pasar Modal Syariah  

 Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. 

Berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal (UUPM), 

efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, 

saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, 

kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.  

 Sejalan dengan definisi tersebut, maka produk syariah yang berupa efek 

harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu efek tersebut 

dikatakan sebagai efek syariah. Dalam Peraturan Bapepam dan LK nomor 

IX.A.13 tentang penerbitan efek syariah disebutkan bahwa efek syariah adalah 

efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang 

akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak 
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bertentangan dengan prinsip–prinsip syariah di pasar modal. Sampai dengan saat 

ini, efek syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi saham 

syariah, sukuk dan unit penyertaan dari reksa dana syariah. 

2.2.2 Saham Syariah  

 Sesuai fatwa DSN-MUI, pengertian saham adalah bukti kepemilikan atas 

suatu perusahaan dan tidak termasuk saham-saham yang memiliki hak istimewa. 

Sebagai bukti kepemilikan, maka saham yang diperbolehkan secara syariah untuk 

dibeli adalah saham untuk perusahaan-perusahaan yang kegiatan usaha, jenis 

produk/jasa serta cara pengelolaanya sesuai prinsip syariah (Nurhayati dan 

Wasilah, 2009: 336). Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti 

penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut 

pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan 

tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha ini merupakan 

konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal 

konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi 

tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah 

jika saham tersebut diterbitkan oleh: 

1. Emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam 

anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik 

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.  

2. Emiten dan perusahaan publik yang tidak menyatakan dalam anggaran 

dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak 
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bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria 

sebagai berikut:  

a. Kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah 

sebagaimana diatur dalam peraturan IX.A.13, yaitu tidak melakukan 

kegiatan usaha:  

a) Perjudian dan permainan yang tergolong judi, 

b) Perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa, 

c) Perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu,  

d) Bank berbasis bunga,  

e) Perusahaan pembiayaan berbasis bunga,  

f) Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) 

dan/atau judi (maysir), antara lain asuransi konvensional,  

g) Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau 

menyediakan barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi), 

barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) 

yang ditetapkan oleh DSN-MUI, dan/atau, barang atau jasa yang 

merusak moral dan bersifat mudarat,  

h) Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah).  

b. Rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak 

lebih dari 82%, dan  

c. Rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya 

dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya 

tidak lebih dari 10%.  
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 Selain itu, pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-

hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di 

dalamnya mengandung unsur gharar riba, maysir, risywah, maksiat, dan 

kezaliman (Nurhayati dan Wasilah, 2009: 334) seperti: 

a. Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu, 

b. Ba’i Al Ma’dum, yaitu melakukan penjualan efek yang belum 

dimiliki, 

c. Insider Trading, yaitu menggunakan informasi “orang dalam” dari 

perusahaan emiten untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang 

dilakukan, 

d. Menimbulkan informasi yang menyesatkan, 

e. Margin Trading, melakukan transaksi atas efek syariah dengan 

fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian 

pembelian efek syariah tersebut, 

f. Corner, adalah sejenis manipulasi pasar dalam bentuk menguasai 

pasokan saham yang beredar di pasar sehingga pelakunya dapat 

menentukan harga saham di bursa, 

g. Window Dressing, merupakan praktik tertentu dalam laporan 

keuangan yang didesain untuk menyajikan kondisi keuangan yang 

lebih baik daripada keadaan sebenarnya.   

2.2.3 Jakarta Islamic Index 

Jakarta Islamic Index (JII) merupakan indeks yang ditujukan untuk 

mengakomodasi para investor yang ingin bertransaksi dan berinvestasi di pasar 
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modal dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. JII pertama kali 

diluncurkan oleh BEI (pada saat itu masih bernama Bursa Efek Jakarta) 

bekerjasama dengan PT Danareksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 

2000. Meskipun demikian, agar dapat menghasilkan data historikal yang lebih 

panjang, hari dasar yang digunakan untuk menghitung JII adalah tanggal 2 Januari 

1995 dengan angka indeks dasar sebesar 100. Metodologi perhitungan JII sama 

dengan yang digunakan untuk menghitung IHSG yaitu berdasarkan Market Value 

Weigthed Average Index dengan menggunakan formula Laspeyres.  

Selain JII juga terdapat Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)  sebagai 

indeks saham syariah di pasar modal. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

merupakan indeks yang baru diluncurkan oleh BEI pada tanggal 12 Mei 

2011. Konstituen ISSI adalah seluruh saham yang tergabung dalam daftar efek 

syariah dan tercatat di BEI dimana pada saat Ini jumlah konstituen ISSI adalah 

sebanyak 317 saham. Hal inilah yang membedakan JII dengan ISSI yaitu jumlah 

perusahaan yang tergabung di dalamnya. Perbedaan ini dikarenakan terdapat 

proses seleksi terhadap kinerja perusahaan yang menerbitkan saham syariah.  

Saham  syariah yang menjadi konstituen JII terdiri dari 30 saham yang 

merupakan saham-saham syariah paling likuid dan memiliki kapitalisasi pasar 

yang besar. BEI melakukan review JII setiap 6 bulan, yang disesuaikan dengan 

periode penerbitan DES oleh BAPEPAM-LK. Setelah dilakukan penyeleksian 

saham syariah oleh BAPEPAM-LK yang dituangkan ke dalam DES, BEI 

melakukan proses seleksi lanjutan yang didasarkan kepada kinerja 

perdagangannya.  
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Adapun proses seleksi JII berdasarkan kinerja perdagangan saham syariah 

yang dilakukan oleh BEI adalah sebagai berikut:  

1. Saham-saham yang dipilih adalah saham-saham syariah yang termasuk ke 

dalam DES yang diterbitkan oleh BAPEPAM-LK minimum 3 bulan, 

kecuali saham-saham tersebut termasuk 10 besar kapitalisasi  pasar.  

2. Dari saham-saham syariah tersebut kemudian dipilih 60 saham 

berdasarkan  urutan  kapitalisasi terbesar selama 1 tahun terakhir. 

3. Dari 60 saham yang mempunyai kapitalisasi terbesar tersebut, kemudian 

dipilih 30 saham berdasarkan tingkat likuiditas yaitu urutan nilai transaksi 

terbesar di pasar reguler selama 1 tahun terakhir. 

4. Evaluasi terhadap komponen indeks dilakukan setiap 6 bulan  sekali. 

2.3  Karakteristik Perusahaan 

 Benardi dkk. (2009) dalam Adhi (2009) mengatakan bahwa karakteristik 

suatu perusahaan dapat dilihat dari beberapa faktor (misalnya bidang usaha, pasar, 

dan sumber daya) dan dalam konteks laporan keuangan diklasifikasikan menjadi 

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

Analisis karakteristik perusahaan dilakukan melalui penilaian nilai hakiki 

perusahaan, yaitu nilai yang dilihat dari fakta sesuai aspek fundamental 

perusahaan seperti profitabilitas, struktur permodalan, potensi pertumbuhan, dan 

prospek perusahaan (Widowati, 2011). Dalam penelitian ini aspek struktur 

permodalan diwakili oleh rasio solvabilitas (DER & LDCR) karena melalui rasio 

tersebut akan terlihat komposisi hutang dan ekuitas perusahaan. Aspek potensi 

pertumbuhan diwakili oleh rasio kebijakan pembayaran dividen (DPR) karena 
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melalui dividen, akan muncul sinyal positif ataupun negatif terkait kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba. Aspek prospek perusahaan diwakili oleh rasio 

nilai pasar (PER dan PBV) karena rasio tersebut menggambarkan apresiasi 

investor terhadap prospek perusahaan. Dalam penelitian ini karakteristik 

perusahaan yang digunakan adalah :  

2.3.1 Dividend Payout Ratio (DPR) 

Kebijakan dividen merupakan bagian yang menyatu dengan keputusan 

pendanaan perusahaan. Dividend payout ratio menentukan jumlah laba yang dapat 

ditahan sebagai sumber pendanaan. Semakin besar laba ditahan semakin sedikit 

jumlah laba yang dialokasikan untuk pembayaran dividen. Pengertian rasio 

pembayaran dividen (dividend payout ratio) menurut Darmadji dan Fakhrudin 

(2001: 142) menyatakan bahwa dividend payout ratio merupakan persentase 

tertentu dari sebuah laba yang dihasilkan perusahaan yang kemudian akan 

dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen. DPR yang besar akibat 

peningkatan jumlah dividen yang dibagikan menjadi sinyal positif bagi investor 

akan profitabilitas perusahaan. Dengan demikian, investor cenderung menyukai 

perusahaan dengan DPR yang tinggi. Semakin tinggi DPR maka return yang 

diterima investor cenderung semakin tinggi. Rasio ini mewakili kebijakan 

pembayaran dividen perusahaan yang menjadi perhitungan kinerja keuangan 

perusahaan sehingga termasuk ke dalam karakteristik perusahaan. Tujuan DPR 

dipilih dalam penelitian ini adalah karena dividen merupakan bagian dari return 

saham selain capital gain. Pembagian dividen juga cenderung mempengaruhi 

pergerakan harga saham sehingga berpengaruh pula terhadap capital gain. Oleh 
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sebab itu, DPR dijadikan sebagai variabel untuk diketahui pengaruhnya terhadap 

return saham JII. Rumus rasio ini sbb:  

 

                                                   

 

2.3.2  Price Earning Ratio (PER) 

Rasio ini mengukur berapa besar jumlah yang bersedia dibayarkan oleh 

investor untuk setiap laba yang dihasilkan, nilai PER yang tinggi seringkali 

diartikan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan di masa mendatang 

yang signifikan (Ross, Westerfield & Jordan, 2009: 92). Poernamawati (2008) 

mengutarakan bahwa PER mempengaruhi besarnya tingkat keuntungan seorang 

investor, dimana dengan semakin membaiknya tingkat PER secara langsung akan 

menawarkan tingkat keuntungan yang besar.  

Tingginya PER disebabkan oleh akibat tingginya harga pasar saham dan 

juga akibat tingginya apresiasi investor terhadap laba per lembar saham 

perusahaan. Dengan demikian semakin tinggi PER maka harga saham cenderung 

tinggi dan dapat meningkatkan capital gain. PER merupakan bagian dari 

karakteristik perusahaan karena rasio ini menilai apresiasi investor melalui harga 

pasar terhadap kinerja keuangan perusahaan yang tercermin dari laba per lembar 

saham. Rasio ini digunakan dalam penelitian untuk melihat apresiasi investor 

terhadap saham JII dan pengaruh dari apresiasi tersebut terhadap return saham.  
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Menurut Ross, Westerfield & Jordan (2009: 92) rumus menghitung PER dihitung 

sebagai berikut: 

 

                                                                  

 

2.3.3 Long term Debt to Capitalization Ratio 

Menurut Ross, Westerfield & Jordan (2009: 84), hutang jangka panjang 

dan ekuitas terkadang disebut total kapitalisasi perusahaan, dan manajer keuangan 

seringkali akan memfokuskan diri pada jumlah ini daripada total aset. Selain itu, 

seringkali para analis keuangan lebih berkepentingan dengan hutang jangka 

panjang sebuah perusahaan ketimbang hutang jangka pendeknya karena hutang 

jangka pendek akan selalu berubah. Rasio long-term debt to capitalization ratio 

mengukur peran penting hutang jangka panjang dalam struktur modal (pendanaan 

jangka panjang) perusahaan (Van Horne & James, 2005: 210). 

Rasio ini menghitung proporsi hutang jangka panjang dibandingkan dengan 

modal yang tersedia. Dengan menggunakan rasio ini, investor dapat 

mengidentifikasikan nilai leverage yang digunakan oleh perusahaan tertentu dan 

membandingkannya dengan perusahaan lain untuk membantu menganalisis risiko 

perusahaan tersebut. Pada umumnya, perusahaan yang membiayai sebagian besar 

modalnya dengan hutang dianggap lebih berisiko dibandingkan perusahaan 

dengan rasio leverage yang lebih rendah (Guinan, 2009: 199-200). Dengan 

demikian, investor akan berusaha menghindari perusahaan dengan tingkat Long-
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term debt to capitalization ratio yang tinggi dan hal ini dapat mempengaruhi 

pergerakan harga serta capital gain/loss yang akan diterima investor. Rasio ini 

termasuk dalam karakteristik keuangan karena menilai solvabilitas perusahaan 

dan dihitung dengan menggunakan rumus berikut: 

 

                                                              
 

2.3.4 Debt to Equity Ratio (DER) 

Menurut Brigham dan Houston (2010: 209), Rasio debt to equity adalah 

rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang. Para 

kreditor secara umum akan lebih suka jika rasio ini rendah. Semakin rendah maka 

semakin tinggi tingkat pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang 

saham dan semakin besar perlindungan bagi kreditor (margin perlindungan). 

Rasio ini menunjukkan komposisi atau struktur modal dari total pinjaman 

(hutang) terhadap total modal yang dimiliki perusahaan. 

Hanani (2011) memaparkan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) dapat 

memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan 

sehingga dapat dilihat tingkat risiko tak terbayarkan suatu hutang. Debt to Equity 

Ratio (DER) juga menunjukkan tingkat hutang perusahaan, perusahaan dengan 

hutang yang besar mempunyai biaya hutang yang besar pula. Hal tersebut menjadi 

beban bagi perusahaan yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor. Para 

investor cenderung menghindari saham-saham yang memiliki Debt to Equity 
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Ratio (DER) yang tinggi. Ketika terdapat penambahan jumlah hutang maka akan 

berdampak dengan menurunnya nilai return perusahaan. Rasio ini digunakan 

dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari risiko perusahaan terhadap 

return saham JII. Rasio ini dihitung dengan menggunakan rumus: 

 

                                                   

 

2.3.5  Price to Book Value (PBV) 

  Price Book Value (PBV) merupakan rasio yang akan membandingkan 

nilai pasar investasi dengan harga perolehannya (Ross, Westerfield & Jordan, 

2009: 93). Menurut Fidiana (2009), nilai buku berperan sebagai penilai kesehatan 

keuangan serta merefleksi nilai opsi jika pemegang saham melepas 

kepemilikannya. Nilai buku (book value) per lembar saham menunjukkan aktiva 

bersih (net assets) yang dimiliki oleh pemegang saham. Jogiyanto (2003) dalam 

Poernamawati (2008) memaparkan bahwa aktiva bersih (net assets) yang dimiliki 

pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham mempunyai pengaruh 

terhadap tingkat return yang akan diterima oleh investor. Oleh sebab itulah, 

penelitian ini menggunakan karakteristik perusahaan ini sebagai variabel 

independen untuk diketahui pengaruhnya terhadap return saham JII. 

 Saham yang memiliki PBV tinggi dianggap saham yang harganya lebih 

mahal dibandingkan harga saham  lain yang sejenis. Jika harga pasar dari suatu 

saham semakin tinggi, maka capital gain (actual return) juga akan semakin 
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tinggi. Perusahaan yang kinerjanya baik biasanya nilai rasio PBV yang 

dimilikinya di atas satu, hal ini menunjukkan bahwa nilai pasar saham lebih tinggi 

dari nilai bukunya (Widodo, 2007). PBV secara matematis dirumuskan sebagai 

berikut :  

 

 

2.4 Return Saham 

Dalam melakukan investasi, investor mengharapkan untuk mendapatkan 

sejumlah tingkat hasil tertentu sesuai dengan investasinya. Untuk definisi return 

beberapa ahli seperti Brigham dan Houston (2001: 180) menyatakan bahwa 

pengembalian saham akan berasal dari dividen ditambah keuntungan modal 

(capital gain). Sedangkan menurut Van Horne & James (2005: 144), return dari 

kepemilikan suatu investasi dalam periode tertentu adalah pembayaran yang 

diterima karena hak kepemilikannya, ditambah dengan perubahan dalam harga 

pasar, yang dibagi dengan harga awal. Dengan kata lain return merupakan hasil 

yang diperoleh dari suatu investasi. Dalam melakukan investasi, investor 

dihadapkan pada ketidakpastian (uncertainty) antara return yang akan diperoleh 

dengan risiko yang akan dihadapinya. Semakin besar return yang diharapkan akan 

diperoleh dari investasi, semakin besar pula risikonya, sehingga dikatakan bahwa 

return memiliki hubungan positif dengan risiko. Risiko yang lebih tinggi biasanya 

dikorelasikan dengan peluang untuk mendapatkan return yang lebih tinggi pula 

dan begitu pula sebaliknya. Tetapi return yang tinggi tidak selalu harus disertai 
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dengan investasi yang berisiko. Hal ini bisa saja terjadi pada pasar yang tidak 

rasional. 

Tujuan investor dalam berinvestasi adalah untuk meningkatkan nilai 

kekayaan dengan cara memaksimalkan  return tanpa melupakan faktor risiko yang 

dihadapinya. Return saham yang tinggi mengidentifikasikan bahwa saham 

tersebut aktif diperdagangkan. Return saham juga memiliki peran yang amat 

signifikan di dalam menentukan nilai dari sebuah saham. Dalam penelitian ini 

konsep return saham yang digunakan adalah capital gain/loss dan dividen. Rumus 

menghitung return (Van Horne & James, 2005: 144) : 

 

                        

 

Keterangan: 

Ri = Return saham perusahaan i 

Pt = Harga saham pada tahun t 

Pt-1 = Harga saham pada tahun t-1 

Dt = Dividen pada tahun t 

2.6 Penelitian Terdahulu 

 Terdapat beberapa penelitian yang melakukan analisa pengaruh 

karakteristik perusahaan terhadap return saham. Berikut beberapa penelitian 

terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini: 

1) Sulimin Ratmin (2004) meneliti pengaruh Debt to Equity Ratio (DER), 

Price to Earning Ratio (PER), Net Profit Margin, dan Dividend Payout 

Ratio terhadap return saham pada perusahan manufaktur pada tahun 2002 
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menunjukkan bahwa PER tidak berpengaruh signifikan sedangkan DER, 

NPM, dan DPR berpengaruh signifikan. 

2) Robertus T.B. Jauhari, (2003) meneliti pengaruh Debt to Equity Ratio, 

Price to Book Value, Price to Earning Ratio, dan Dividend Payout Ratio 

terhadap return saham LQ45 pada tahun 2001 menunjukkan bahwa DER, 

PBV, ROE, DPR berpengaruh signifikan sedangkan PER tidak 

berpengaruh signifikan. 

3) Variyetmi Wira (2008) meneliti pengaruh EPS, DPR, ROI, CR, dan 

cyclicality terhadap return dan beta perusahaan makanan dan minuman di 

Bursa Efek Jakarta pada periode 2002-2005 menemukan bahwa EPS, 

DPR, ROI, CR, dan cyclicality tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap return saham. 

4) Ulva Widya Fransiska (2011) meneliti pengaruh EPS, DPR, ROI, CR, dan 

cyclicality terhadap return dan beta saham syariah pada periode 2006-2010 

menemukan bahwa EPS, DPR, ROI, dan CR tidak berpengaruh secara 

signifikan sedangkan cyclicality berpengaruh secara signifikan. 

5) Alif Prinanda (2009) meneliti pengaruh ROE, DPR, EPS, dan DAR 

terhadap return saham pada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam 

Jakarta Islamic Index pada periode 2006-2007 menemukan bahwa ROE 

berpengaruh secara signifikan sedangkan DPR, EPS, DAR tidak 

berpengaruh secara signifikan. 

6) Fahmi  Poernamawati (2008) meneliti pengaruh Price Book Value (PBV) 

dan Price Earning Ratio (PER) terhadap return saham pada perusahaan 
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manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2003-2006  

menemukan bahwa PER dan PBV berpengaruh secara signifikan. 

7) Andreas F. Kusumo (2005) meneliti pengaruh Return On Asset (ROA), 

Price Earning Ratio (PER), Quick Asset to Inventory (QAI) dan Debt to 

Equity Ratio (DER) terhadap return saham pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEJ periode 1999-2003, menemukan bahwa ROA, PER 

dan DER berpengaruh signifikan sedangkan QAI tidak berpengaruh secara 

signifikan. 

8) Kunthi Widowati (2011) meneliti pengaruh faktor fundamental dan faktor 

ekonomi makro terhadap return saham perusahaan pertambangan  

menemukan bahwa PER, market return, dan kurs berpengaruh signifikan 

sedangkan PBV tidak berpengaruh signifikan. 

9) Esti Puji Astutik (2005) meneliti pengaruh Earning Per Share (EPS), 

Price Earning Ratio (PER), dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap 

return saham perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta 

pada tahun 2004 menemukan bahwa EPS berpengaruh signifikan 

sedangkan PER dan DER tidak berpengaruh signifikan. 

10) Wahid W. A. Winarto (2007) meneliti pengaruh kinerja keuangan terhadap 

return saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta 

tahun 2005 menemukan bahwa DER, EPS, dan PBV berpengaruh secara 

signifikan sedangkan PER tidak berpengaruh secara signifikan. 

11) Anggun A.B. Putri  (2012) meneliti pengaruh ROA, EPS, NPM, DER dan 

PBV terhadap return saham perusahaan real estate and property yang 
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terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2009 menemukan bahwa 

ROA, EPS, NPM tidak berpengaruh secara signifikan sedangkan DER dan 

PBV berpengaruh secara signifikan. 

12) Nicky Nathaniel (2008) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi return 

saham perusahaan real estate and property yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2004-2006 menemukan bahwa PBV berpengaruh secara 

signifikan sedangkan DER, EPS, NPM tidak berpengaruh secara 

signifikan. 

13) Saniman Widodo (2007) meneliti pengaruh rasio aktivitas, rasio 

profitabilitas, dan rasio pasar terhadap return saham syariah dalam 

kelompok Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2003-2005 menemukan bahwa 

TATO, ROA, ROE, EPS, PBV berpengaruh secara signifikan sedangkan 

ITO tidak berpengaruh secara signifikan. 

14) Yusri Ammay (2012) meneliti pengaruh Earning Per Share (EPS), Price 

to Book Value (PBV), dan Return On Asset (ROA) terhadap return saham 

perusahaan automotive and allied product di BEI periode 2006-2010 

menemukan bahwa EPS dan PBV tidak berpengaruh secara signifikan 

sedangkan ROA berpengaruh secara signifikan. 

15) Anisa Ika Hanani (2011) meneliti pengaruh Earning Per Share (EPS), 

Return On Equity (ROE), dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap return 

saham perusahaan-perusahaan dalam Jakarta Islamic Index (JII) periode 

tahun 2005-2007 menemukan bahwa ROE berpengaruh signifikan 

sedangkan EPS dan DER tidak berpengaruh signifikan. 
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Tabel 2.1: 

Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti  Variabel Bebas Hasil Penelitian 

1. Ratmin  

(2004) 

DER, NPM, 

DPR, PER 

DER, NPM, DPR berpengaruh signifikan. 

PER tidak berpengaruh signifikan 

2. Jauhari  

(2003) 

DER, PBV, 

ROE, DPR PER 

DER, PBV, ROE, DPR berpengaruh 

signifikan. PER tidak berpengaruh 

signifikan 

3. Wira  

(2008) 

EPS, DPR, ROI, 

CR, Cyclicality 

EPS, DPR, ROI, CR, dan Cyclicality tidak 

berpengaruh secara signifikan 

4. Fransiska 

(2011) 

EPS, DPR, ROI, 

CR, Cyclicality 

EPS, DPR, ROI, CR tidak berpengaruh 

secara signifikan. Cyclicality berpengaruh 

secara signifikan 

5. Prinanda 

(2009) 

ROE, DPR, 

EPS, DAR 

ROE berpengaruh secara signifikan. DPR, 

EPS, DAR tidak berpengaruh secara 

signifikan 

6. Poernamawati 

(2008) 

PBV, PER PER dan PBV berpengaruh secara 

signifikan 

7. Kusumo 

(2005) 

ROA, PER, 

DER, QAI 

ROA, PER dan DER berpengaruh 

signifikan  

QAI tidak berpengaruh secara signifikan 

8. Widowati 

(2011) 

 

PER, Market 

Return, Kurs, 

PBV 

PER, Market Return, dan Kurs 

berpengaruh signifikan. PBV tidak 

berpengaruh signifikan 

9. Astutik  

(2005) 

EPS, PER, DER EPS berpengaruh signifikan, PER dan 

DER tidak berpengaruh signifikan 

10. Winarto 

(2007) 

DER, EPS, 

PBV, PER  

 

DER, EPS, dan PBV berpengaruh secara 

signifikan. PER tidak berpengaruh secara 

signifikan 

11. Putri  

(2012) 

ROA, EPS, 

NPM, DER, 

PBV 

ROA, EPS, NPM, tidak berpengaruh 

secara signifkan. DER dan PBV 

berpengaruh secara signifikan 

12. Nathaniel 

(2008) 

PBV, DER, 

EPS, NPM  

 

PBV berpengaruh secara signifikan. DER, 

EPS, NPM tidak berpengaruh secara 

signifikan 

13. Widodo 

(2007) 

TATO, ROA, 

ROE, EPS, 

PBV, ITO 

TATO, ROA, ROE, EPS, PBV 

berpengaruh secara signifikan. ITO tidak 

berpengaruh secara signifikan 

14. Ammay 

(2012) 

EPS, PBV, 

ROA 

EPS dan PBV tidak berpengaruh secara 

signifikan. ROA berpengaruh secara 

signifikan 

15. Hanani  

(2011) 

ROE, EPS, DER ROE berpengaruh signifikan. EPS dan 

DER tidak berpengaruh signifikan 

Sumber: Berbagai karya tulis ilmiah 
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 Dari penelitian sebelumnya dapat terlihat beberapa variabel yang 

mempengaruhi return saham. Berdasarkan penelitian sebelumnya tersebut, 

penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan beberapa 

pengembangan dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan berdasar pada 

beberapa hal, yaitu sebagai berikut :  

a. Obyek penelitian adalah saham syariah dalam Jakarta Islamic Index(JII) 

b. Variabel yang diteliti adalah Dividend Payout Ratio, Price Earning Ratio, 

Long-term Debt to Capitalization Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Price to 

Book Value. 

c. Periode penelitian penelitian adalah tahun 2008-2011 

 

2.7 Kerangka Konseptual 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Bebas 

(Karakteristik Perusahaan) 

Variabel Terikat 

(Return Saham Syariah) 

Return Saham Syariah (Y) Long-term Debt to 

Capitalization Ratio (X3) 

Debt to Equity Ratio (X4) 

Price Earning Ratio (X2) 

Dividend Payout Ratio (X1) 

Price to Book Value (X5) 
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 Karakteristik perusahaan terkait dengan berbagai kinerja keuangan 

perusahaan seperti kebijakan pembayaran dividen, solvabilitas, profitabilitas, 

likuiditas, nilai pasar perusahaan, dan lain-lain. Karakteristik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kebijakan pembayaran dividen (DPR), solvabilitas 

(DER & LDCR) serta nilai pasar perusahaan (PER & PBV). 

2.8 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis ialah pernyataan sementara yang perlu diuji kebenarannya 

(Usman & Akbar, 2003:119). Dalam penelitian ini terdapat 5 hipotesis yang akan 

diuji kebenarannya. 

2.8.1 Hipotesis 1 

Darmadji dan Fakhrudin (2001: 142) menyatakan bahwa dividend payout 

ratio merupakan persentase tertentu dari sebuah laba yang dihasilkan perusahaan 

yang kemudian akan dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen. 

Jogiyanto (1998) dalam Ratmin (2004) menyebutkan bahwa DPR seringkali 

dikaitkan dengan signalling theory. DPR yang berkurang mencerminkan laba 

perusahaan yang berkurang. Akibatnya sinyal buruk akan muncul karena 

mengindikasikan bahwa perusahaan kekurangan dana dan begitupula sebaliknya 

ketika DPR meningkat maka sinyal positif mengenai peningkatan laba perusahaan 

akan muncul. Semakin tinggi DPR menunjukkan semakin besar bagian dari laba 

perusahaan yang dialokasikan sebagai dividen, dan semakin besar dividen yang 

diberikan kepada pemegang saham maka semakin besar pula return saham yang 

akan dinikmati pemegang saham. Hal ini sebagaimana ditemukan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Ratmin (2004) dan Jauhari (2003). Pembagian 
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dividen kepada pemegang saham memberikan dampak pada harga saham 

perusahaan tersebut menjadi semakin tinggi sehingga hubungan antara DPR dan 

return saham dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:    :  DPR berpengaruh secara positif terhadap return saham perusahaan yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index pada tahun 2008-2011.  

2.8.2 Hipotesis 2 

PER mengukur berapa besar jumlah yang bersedia dibayarkan oleh 

investor untuk setiap laba yang dihasilkan, nilai PER yang tinggi seringkali 

diartikan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan di masa mendatang 

yang signifikan. Rasio ini menggambarkan apresiasi investor terhadap kinerja 

pasar yang tergambarkan dalam laba bersih per lembar saham perusahaan. 

Semakin tinggi PER menunjukkan harga pasar saham menjadi semakin mahal. 

Mahalnya harga belum tentu menghadirkan penolakan dari investor. Hal ini 

bergantung dari kesediaan investor dalam menerima harga yang juga bergantung 

pada prospek pertumbuhan perusahaan. Poernamawati (2008) mengutarakan 

bahwa PER mempengaruhi besarnya tingkat keuntungan seorang investor, dimana 

dengan semakin membaiknya tingkat PER secara langsung akan menawarkan 

tingkat keuntungan yang besar. Dalam melakukan analisis mengenai pergerakan 

saham, pertimbangan PER sangat penting dikarenakan rasio tersebut dapat 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melakukan pengembalian atas 

investasi yang diberikan. Semakin besar PER maka semakin besar return saham 

sehingga hubungan antara PER dan return saham dapat dibuat hipotesis sebagai 

berikut: 
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   :  PER berpengaruh secara positif terhadap return saham perusahaan yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index pada tahun 2008-2011.  

2.8.3 Hipotesis 3 

Long-term debt to capitalization menghitung proporsi utang jangka 

panjang dibandingkan dengan kapitalisasi perusahaan yang dijelaskan oleh Ross, 

Westerfield & Jordan (2009: 84) sebagai jumlah hutang jangka panjang dan 

ekuitas. Manajer keuangan seringkali akan memfokuskan diri pada kapitalisasi 

daripada total aset dan juga kepada hutang jangka panjang sebuah perusahaan 

ketimbang hutang jangka pendeknya. Kapitalisasi perusahaan diperuntukkan 

sebagai sumber keuangan perusahaan dalam membiayai pertumbuhan dan 

ekspansi perusahaan, namun dikarenakan sifatnya yang jangka panjang maka 

pemenuhan kewajiban komitmen pinjaman dapat bersifat tidak pasti dan 

bergantung dengan risiko-risiko lain seperti kondisi ekonomi makro, tingkat suku 

bunga dan lain-lain. Dengan adanya risiko tersebut maka akan muncul 

kemungkinan investor berusaha menghindari perusahaan dengan rasio LDCR 

yang tinggi. Dengan adanya penghindaran tersebut maka LDCR tinggi akan 

mempengaruhi pergerakan harga saham perusahaan dimana dapat menyebabkan 

penurunan harga dan berujung pada berkurangnya return saham sehingga dapat 

dibuat hipotesis sebagai berikut:    :  LDCR berpengaruh secara negatif terhadap return saham perusahaan yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index pada tahun 2008-2011.  
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2.8.4 Hipotesis 4 

Hanani (2011) memaparkan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) dapat 

memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan 

sehingga dapat dilihat tingkat risiko tak terbayarkan suatu hutang. Menurut Ang 

(1997) dalam Putri (2012), DER merupakan perbandingan antara hutang dan 

modal sendiri. DER memberikan jaminan tentang seberapa besar hutang 

perusahaan yang dijamin dengan modal sendiri perusahaan yang digunakan 

sebagai sumber pendanaan usaha. Tingkat DER yang tinggi biasanya disebabkan 

oleh tingginya total hutang yang dimiliki perusahaan bila dibandingkan dengan 

ekuitas perusahaan. Hal ini berarti bahwa struktur permodalan perusahaan lebih 

banyak ditopang oleh hutang ketimbang aset bersih. Hal ini menyebabkan 

perusahaan akan memiliki beban yang besar terhadap kreditur dan menyebabkan 

keuntungan perusahaan berkurang. Tingginya DER dapat menyebabkan 

kecenderungan investor untuk menghindari saham-saham tersebut akibat 

tingginya risiko perusahaan dan hilangnya kepercayaan investor. Semakin tinggi 

DER cenderung menyebabkan return saham semakin kecil. Hubungan antara 

DER dan return saham dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:    :  Debt to Equity Ratio berpengaruh secara negatif terhadap return saham 

perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index pada tahun 2008-2011.  

2.8.5 Hipotesis 5 

Price Book Value (PBV) merupakan rasio yang akan membandingkan nilai 

pasar investasi dengan harga perolehannya (Ross, Westerfield & Jordan, 2009: 

93). PBV membandingkan antara harga pasar per lembar saham dengan nilai buku 
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ekuitas per lembar saham perusahaan. Nilai buku (book value) per lembar saham 

menunjukkan aktiva bersih (net assets) yang dimiliki oleh pemegang saham. 

Jogiyanto (2003) dalam Poernamawati (2008) memaparkan bahwa aktiva bersih 

(net assets) yang dimiliki pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham 

mempunyai pengaruh terhadap tingkat return yang akan diterima oleh investor. 

Poernamawati (2008) memaparkan bahwa, apabila dikaitkan dengan return yang 

akan diperoleh investor maka dengan tingginya rasio PBV akan memberikan 

jaminan atas risiko merugikan yang akan diterima oleh perusahaan semakin kecil 

dan dengan harapan return yang akan diterima semakin besar. Tingginya PBV 

biasanya mengindikasikan harga pasar saham yang tinggi dan juga berarti 

meningkatnya capital gain (return) dari saham tersebut. Dengan demikian, 

semakin tinggi PBV maka return saham akan semakin tinggi pula sehingga dapat 

dibuat hipotesis sebagai berikut:    :  Price to Book Value berpengaruh secara positif terhadap return saham 

perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index pada tahun 2008-2011.  

 


