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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Jakarta Islamic Index 

Jakarta Islamic Index merupakan sebuah indeks harga saham yang terdiri 

dari 30 saham pilihan yang telah memenuhi kriteria sesuai ketetapan DSN-MUI 

(Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia) dan BAPEPAM-LK 

(Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan). Beberapa kriteria yang 

ditetapkan diantaranya yaitu saham tersebut harus diterbitkan oleh perusahaan 

yang bergerak di bidang usaha yang halal atau tidak bertentangan dengan prinsip 

syariat Islam. Selain itu, juga ditetapkan kriteria dari aspek keuangan dimana 

perusahaan emiten diharuskan memenuhi kriteria tertentu seperti rasio total 

hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%, dan rasio 

total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan 

total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%.  

Lebih lanjut, Jakarta Islamic Index mengadakan proses seleksi terhadap 

saham-saham syariah berdasarkan tingkat kapitalisasi dan likuiditas terbesar 

selama periode seleksi yakni setiap 6 bulan sekali. Dengan demikian maka akan 

ada kemungkinan terjadinya saham yang keluar dan masuk dari Jakarta Islamic 

Index sehingga saham-saham yang tergabung di dalamnya pun dapat berbeda-

beda di setiap periodenya.  
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4.2       Gambaran Umum Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh saham syariah dalam 

Jakarta Islamic Index  (JII) yang tergabung di tahun 2008-2011. Dalam penelitian 

ini, sampel yang digunakan penulis diperoleh dengan metode purposive sampling. 

Kriteria data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index pada periode 

Januari 2008 – Desember 2011. 

2. Perusahaan secara berturut-turut masuk dalam Jakarta Islamic Index 

pada periode Januari 2008 – Desember 2011. 

3. Perusahaan emiten menerbitkan laporan keuangan tahunan yang 

disajikan dalam Rupiah pada periode Januari 2008 – Desember 2011. 

Berdasarkan kriteria tersebut jumlah saham yang memenuhi syarat 

sebanyak 32 saham untuk diambil sebagai sampel dalam  penelitian  ini. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan 

auditan dan data harga saham setiap anggota sampel. Data yang digunakan 

meliputi data return saham tahunan, Debt to Equity Ratio (DER), Dividend 

Payout Ratio (DPR), Long-term Debt to Capitalization Ratio, Price Earning Ratio 

(PER), dan Price Book Value (PBV).  

4.3    Data Deskriptif 

Data deskriptif dari nilai variabel-variabel penelitian, yang terdiri dari 

variabel dependent  yakni return saham syariah dan variabel independent 

yakni DER, DPR, LDCR, PER, dan PBV nampak seperti dalam tabel 4.1. 
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Tabel 4.1: 

Data Deskriptif Variabel Penelitian 

 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

RETURN 32 -0,61038 2,21428 0,37172 0,75036 

DPR 32 0,08436 6,64721 0,68168 1,16173 

PER 32 3,97435 38,09844 16,04071 7,69915 

LDCR 32 0,02018 0,37124 0,11477 0,10186 

DER 32 0,15391 1,37723 0,41544 0,29703 

PBV 32 1,07722 8,30564 3,81311 1,68773 

Sumber: Lampiran 2 (Output SPSS) 

Tabel di atas memperlihatkan bahwa data statistik yang digunakan 

sebanyak 32 sesuai dengan jumlah sampel yang digunakan. Deskripsi data 

statistik untuk setiap variabel  adalah :  

1. Return nilai tertinggi sebesar 2,21, nilai terendahnya sebesar -0,61 dan 

nilai rata-ratanya sebesar 0,37. Mean memperlihatkan bahwa rata-rata 

saham  memberikan imbal hasil sebesar 37,17%  

2. Dividend Payout Ratio (DPR) nilai tertinggi sebesar 6,65, nilai 

terendahnya sebesar 0,08  dan nilai rata-ratanya sebesar 0,68. Mean 

menunjukkan bahwa rata-rata saham membayarkan dividen sebesar 68% 

dari laba per saham. 

3. Price Earning Ratio (PER) nilai tertinggi sebesar 38,10, nilai 

terendahnya sebesar 3,97 dan nilai rata-ratanya sebesar 16,04 . Mean 

menunjukkan bahwa rata-rata saham memiliki harga pasar yang 

merefleksikan 1604% dari EPS yang dimiliki saham. 

4. Long-term Debt Ratio nilai tertinggi sebesar 0,37, nilai terendahnya 

sebesar 0,02 dan nilai rata-ratanya sebesar 0,11. Mean menunjukkan 
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bahwa rata-rata saham memiliki hutang jangka panjang sebesar 11% dari 

kapitalisasi perusahaan.  

5. Debt to Equity Ratio (DER) nilai tertinggi sebesar 1,38, nilai 

terendahnya sebesar 0,15 dan nilai rata-ratanya sebesar  0,41. Mean 

menunjukkan bahwa rata-rata saham memiliki proporsi debt sebesar 41% 

dari equity. 

6. Price Book Value (PBV) nilai tertinggi sebesar 8,30, nilai terendahnya 

sebesar 1,08 dan nilai rata-ratanya sebesar 3,81. Mean menunjukkan 

bahwa rata-rata saham memiliki harga pasar yang merefleksikan 381% 

dari nilai buku saham. 

4.4. Uji Asumsi Klasik 

 Uji  asumsi  klasik  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah model  estimasi  

telah  memenuhi  kriteria  ekonometrika,  dalam arti tidak  terjadi penyimpangan 

yang cukup serius dari asumsi-asumsi  yang harus  dipenuhi  yaitu distribusi 

normal, tidak adanya autokorelasi, tidak adanya multikolinearitas, dan tidak 

adanya heteroskedastisitas. 

4.4.1 Uji Normalitas Data 

Pemeriksaan normalitas error dalam output SPSS dapat dilihat dari 

beberapa hal, yaitu distribusi histogram, Normal PP Plot of Regression 

Standardized Residual, dan pengujian hipotesis melalui uji Kolmogorov-

Smirnov. 
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1. Uji Grafik 

Pemeriksaan normalitas error dalam output SPSS dapat dilihat dari 

beberapa hal, yaitu distribusi histogram, normal PP plot of regression 

standardized residual, dan pengujian hipotesis standardized residual melalui uji 

Kolmogorov Smirnov (Yamin, Rachmah, & Kurniawan 2011: 32). Grafik 

histogram adalah grafik  yang membandingkan antara data observasi dengan 

distribusi yang mendekati distribusi normal (Ghozali, 2011: 107), hasilnya 

sebagai berikut : 

Gambar 4.1: 

 Grafik Histogram (Hasil Pengujian Normalitas) 

Sumber: Lampiran 2 (Output SPSS) 

Sedangkan grafik normal probabili ty plot adalah grafik yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal 

akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka 
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garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya (Ghozali,  2011: 107). Hasil dari tampilan grafik normal probability 

plot nampak pada gambar 4.2. Dari tampilan grafik histogram dan grafik 

normal plot terlihat bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang 

normal dan pada grafik normal plot terlihat titik-titik  yang menggambarkan data  

sesungguhnya  mengikuti garis diagonalnya, sehingga model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 

Gambar 4.2: 

 Normal Probability Plot  (Hasil Pengujian Normalitas) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Lampiran 2 (Output SPSS) 

2. Uji Statistik Non Parametrik Kolmogorof-Smirnov (K-S) 

Uji K-S untuk menguji normalitas data residual menyatakan jika dalam 

uji K-S  diperoleh  nilai  signifikansi  Kolmogorof-Smirnov  di  atas  0,05,  maka  

data residual terdistribusi secara normal dan sebaliknya jika dalam uji K-S 

diperoleh nilai signifikansi Kolmogorof-Smirnov di bawah 0,05 maka data 
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residual terdistribusi secara tidak normal. Hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov 

untuk melihat normalitas distribusi data terdapat pada tabel 4.2 yang 

menunjukkan nilai Kolmogorov Smirnov sebesar 1,081 dengan nilai asymp.Sig 

(2 tailed)  sebesar 0,193 yang menunjukkan bahwa signifikansi > 0,05 sehingga 

data memenuhi asumsi normalitas dan tidak berdistribusi error. 

Tabel 4.2: 

Hasil Uji Normalitas 

 

Kolmogorov- Smirnov Z Signifikansi Keterangan 

1,081 0,193 Data memenuhi asumsi normalitas 

   Sumber: Lampiran 2 (Output SPSS)  

4.4.2 Uji Multikolinearitas 

Adanya multikolinearitas atau korelasi tinggi antar variabel independen 

dapat dideteksi dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Nilai cut-

off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah 

tolerance < 0, 10 atau sama dengan VIF > 10 (Ghozali, 2011: 28). Hasilnya dari 

uji multikolinearitas melalui nilai tolerance dan VIF tampak dalam  tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Variabel 
Nilai 

Keterangan 
Tolerance VIF 

DPR 0,879 1,138 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

PER 0,818 1,222 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

LDCR 0,201 4,968 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

DER 0,197 5,066 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

PBV 0,796 1,257 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Sumber: Lampiran 2 (Output SPSS) 

Hasil  perhitungan  dalam  tabel  tersebut menunjukkan  bahwa  nilai 

Tolerance dari setiap variabel independent > 0, 10 dan nilai VIF < 10 dari 
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setiap variabel independent sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi. 

4.4.3    Uji Autokorelasi 

Hasil dari uji Durbin Watson tampak pada tabel seperti dalam tabel 4.4 

yang memperlihatkan hasil pengujian nilai Durbin-Watson yang memperoleh  

nilai DW sebesar 2,032 dan  nilai  ini  dibandingkan  dengan  nilai batas bawah 

(dl) dan nilai batas atas (du) tabel  dengan  menggunakan  nilai signifikansi 5%, 

jumlah data sebanyak 32 (n) dan variabel independen sebanyak 5 (k=5). Nilai 

Durbin- Watson dari tabel didapat dl = 1,1092 dan du  = 1,8187, sehingga nilai 

2,032 lebih besar dari batas atas (du) 1,8187  dan kurang dari 4 - 1,8187 = 

2.1813 (4 – dU). Dengan demikian,  tidak terjadi autokorelasi dalam model 

regresi. 

Tabel 4.4: 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Dl du DW 4-du Keterangan 

1,1092 1,8187 2,032 2,1813 Tidak Terjadi Autokorelasi 

Sumber: Lampiran 2 (Output SPSS) 

4.4.4    Uji Heteroskedastisitas 

 Pengujian  ada  atau  tidak  adanya  heteroskedastisitas  dilakukan 

dengan menggunakan  uji grafik dan uji Park. 

1. Uji Grafik 

Pengujian ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat 

grafik scatterplot secara visual. Varians error yang homoskedastisitas menyebar 

secara acak/normal tidak membentuk suatu pola tertentu. Dari grafik scatterplot 
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(gambar 4.3) terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk 

suatu pola tertentu yang  jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 

0 pada sumbu Y. Hal ini  berarti  tidak  ada  heteroskedastisitas  pada  model  

regresi. 

Gambar 4.3 :  

Scatterplot Hasil Uji Heterokedastisitas  

Sumber: Lampiran 2 (Output SPSS) 

2. Uji Park 

Uji Park untuk pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan 

meregresikan antara nilai ln kuadrat unstandardized dengan nilai ln variabel 

independen. Jika hasil pengujian t test pada variabel independen signifikan pada 

alfa 5%, maka kita ketahui bahwa terdapat gejala heteroskedastisitas pada data 

(Yamin, Rachmah, dan Kurniawan 2011:16). Kriteria lainnya dari pengujian ini 

adalah sebagai berikut: 
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Ho: tidak ada gejala heteroskedastisitas, –t tabel < t hitung < t tabel 

Ha : ada gejala heteroskedastisitas, –t tabel > t hitung > t tabel 

Hasil dari pengujian heteroskedastisitas dengan uji park tampak seperti 

tabel berikut : 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

No. Variabel Sig. -t tabel t hitung t tabel Keterangan 

1. LN_DPR 0,065 -2,055 -1,930 2,055 
Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 

2. LN_PER 0,143 -2,055 -1,509 2,055 
Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 

3. LN_LDCR 0,227 -2,055 -1,238 2,055 
Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 

4. LN_DER 0,881 -2,055 -0,152 2,055 
Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 

5. LN_PBV 0,543 -2,055 -0,617 2,055 
Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 

Dependent Variabel : LN_RESkuadrat 

Sumber: Lampiran 2 (Output SPSS) 

Dari hasil yang diperlihatkan dalam  tabel di atas tampak bahwa pengaruh 

dari LN variabel- variabel  independen  tehadap  variabel  dependen  yang  berupa  

nilai  LN Kuadrat unstandardized residual tidak  signifikan (signifikansinya > 

0,05), selain itu  nilai t hitung berada pada –t tabel < t hitung < t tabel, maka Ho 

diterima artinya ini dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya masalah 

heteroskedastisitas pada model regresi. 

4.5    Analisis Regresi 

Berdasarkan  hasil   pengolahan   data antara variabel dependen yakni 

return saham dengan variabel independen yakni DPR, PER, LDCR, DER, dan 

PBV yang dilakukan dengan   menggunakan   software   SPSS   16.0  didapatkan  
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hasil nilai nilai t test seperti tampak pada tabel berikut: 

Tabel 4.6: 

Hasil Analisis Regresi 

 

Variabel 
Koefisien Regresi 

Tidak Standar 
Uji t Sig.t Keterangan 

Konstanta -0,145 -0,339 0,737  

DPR -0,080 -0,729 0,472 Tidak Signifikan 

PER 0,044 2,547 0,017 Signifikan 

LDCR -5,632 -2,143 0,042 Signifikan 

DER 1,509 1,658 0,109 Tidak Signifikan 

PBV -0,030 -0,374 0,712 Tidak Signifikan 

F Hitung = 2,605 

Sig. Uji F = 0,049 

Adjusted R Square = 0,206 

  

Sumber: Lampiran 2 (Output SPSS) 

Memperhatikan hasil perhitungan (Tabel 4.7) diperoleh nilai konstanta (a) 

dari model  regresi  =  -0,145  dan  koefisien  regresi  (bi) dari  setiap  variabel-

variabel independen  diperoleh   masing-masing  untuk  DPR     =  -0,080, PER    

=  0,044, LDCR  = -5,632, DER  = 1,509, dan PBV  = -0,030. Berdasarkan nilai 

konstanta  dan  koefisien  regresi  tersebut,  maka  hubungan  antara  variabel-

variabel independen dengan variabel dependen dalam model regresi dapat 

dirumuskan sebuah persamaan sebagai berikut : 

Y     = - 0,145 - 0,080X1  + 0,044X2  - 5,632X3  + 1,509X4  - 0,030X5 + e 

Persamaan tersebut dapat diinterprestasikan sebagai berikut : 

a  = -0,145 artinya apabila DPR, PER, LDCR, DER dan PBV konstan, maka 

return saham akan negatif. 
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b1 = -0,080 variabel DPR berpengaruh secara negatif terhadap return saham. 

Apabila DPR naik satu angka maka return saham akan menurun sebesar    

-0,080 dengan asumsi bahwa variabel yang lain tetap. 

b2 = 0,044 variabel PER berpengaruh secara positif terhadap return saham. 

Apabila PER meningkat satu angka maka return saham akan meningkat 

sebesar 0,044 dengan asumsi bahwa variabel yang lain tetap. 

b3 = -5,632 variabel LDCR berpengaruh secara negatif terhadap return saham. 

Apabila LDCR meningkat satu angka maka return saham akan menurun 

sebesar -5,632 dengan asumsi bahwa variabel yang lain tetap. 

b4 = 1,509 variabel DER berpengaruh secara positif terhadap return saham. 

Apabila DER naik satu angka maka return saham juga akan meningkat 

sebesar 1,509 dengan asumsi bahwa variabel yang lain tetap. 

b5 = -0,030 variabel PBV berpengaruh secara negatif terhadap return saham. 

Apabila PBV naik satu angka maka return saham akan menurun sebesar    

-0,030 dengan asumsi bahwa variabel yang lain tetap. 

4.5.1 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (tabel 4.7) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan  

hasil  perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (adjusted R
2
) sebesar 

0,206 yang  berarti variabilitas dari variabel dependen dapat dijelaskan  oleh  

variabilitas  dari  variabel  independen  sebesar  20,6%.   
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Tabel 4.7: 

Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

1 0,578 0,334 0,206 

Sumber: Lampiran 2 (Output SPSS) 

Dengan kata lain, 20,6% variabilitas dari return saham syariah yang 

tergabung di JII pada periode 2008-2011 dapat dijelaskan oleh variabel DPR, 

PER, LDCR, DER, dan PBV. Dengan demikian, model regresi ini tidak 

cukup baik dalam menjelaskan variabilitas return saham syariah.  

4.5.2 Uji Pengaruh Simultan (F test) 

 Uji pengaruh simultan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel 

independen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen, uji ini 

menggunakan nilai signifikansi alfa.   

Tabel 4.8: 

Uji Pengaruh Simultan (F test) 

 

F Hitung Signifikansi F Keterangan 

2,605 0,049 Berpengaruh secara Simultan 

Sumber: Lampiran 2 (Output SPSS) 

 Dari hasil perhitungan yang ditunjukkan tabel 4.9 diperoleh nilai F 

test sebesar 2,605 dengan signifikansi 0,049 < 0,05 sehingga  mengindikasikan 

bahwa variabel-variabel independen yakni DPR, PER, LDCR, DER, dan PBV 

secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu return saham syariah 

dalam Jakarta Islamic Index (JII). Hasil ini  menunjukkan  bahwa  secara 

simultan  variabel  DPR, PER, LDCR, DER, dan PBV relevan untuk digunakan  

dalam memprediksi nilai return sahan syariah dalam Jakarta Islamic Index (JII) 

karena kemampuan variabel-variabel independen tersebut dalam  menjelaskan 
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variansi return sahan syariah dalam Jakarta Islamic Index (JII) sebesar 20,6% 

dan sisanya 79,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

4.5.3 Uji Pengaruh Parsial (t test) 

Uji pengaruh  parsial  untuk  mengetahui  pengaruh  masing-masing  

variabel independen terhadap variabel dependen, uji ini menggunakan t test. 

Berdasarkan hasil perhitungan dalam tabel  4.6  di atas, uji parsial untuk setiap 

variabel independen adalah sebagai berikut : 

1) Dividend Payout Ratio (DPR) 

 Uji t DPR (X1) terhadap return saham (Y), langkah-langkah pengujiannya 

adalah sebagai berikut : 

a). Menentukan Hipotesis Nihil (Ho) dan Hipotesis Alternatif (HA) 

 Ho = 1 = 0, variabel DPR tidak berpengaruh terhadap return saham 

 HA  = 1  0, variabel DPR berpengaruh secara positif terhadap return 

saham 

b). Menentukan level of significance ( = 0,05) = 2,056 

c). Kriteria Pengujian 

 Ho diterima apabila  -2,056 < t hitung < 2,056 

 Ho ditolak apabila t hitung > 2,056 atau t hitung < -2,056 

d). Perhitungan Nilai t hitung
  
=  -0,729 

e). Kesimpulan 

Hasil perhitungan diperoleh nilai –t tabel (-2,056) < t hitung (-0,729) 

< t tabel (2,056)  dan nilai signifikansi 0,472 > 0,05 sehingga Ho 
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diterima maka variabel DPR tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap return saham.   

f). Pembahasan 

 Uji t terhadap variabel DPR menyimpulkan bahwa variabel tersebut 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. Hal ini 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Fransiska (2011), 

Prinanda (2009), dan Wira (2008). Berbeda dengan hasil penelitian Ratmin 

(2004) dan Jauhari (2003) yang menyatakan bahwa variabel DPR 

berpengaruh signifikan. 

 Terdapat teori yang dapat menjelaskan hasil penelitian ini yaitu 

Dividend Irrelevant Theory yang dikemukakan oleh Modigliani dan 

Miller. Mereka menyatakan bahwa, berdasarkan keputusan investasi 

perusahaan, rasio pembayaran dividen hanyalah rincian dan tidak 

mempengaruhi kesejahteraan pemegang saham. M&M berargumen bahwa 

nilai perusahaan hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan laba 

dari aset-aset perusahaan atau kebijakan investasinya, dan bahwa aliran 

laba dipecah antara dividen dan laba ditahan tidak mempengaruhi nilai ini. 

M&M berasumsi bahwa pasar modal sempurna dengan tidak adanya biaya 

transaksi, tidak ada biaya penerbitan bagi perusahaan yang menerbitkan 

sekuritas, dan tidak ada pajak. Penurunan harga pasar saham akibat dilusi 

(penurunan klaim proporsional atas laba dan aktiva atas selembar saham 

biasa karena penerbitan saham tambahan) yang disebabkan oleh 

pendanaan ekuitas eksternal akan dinetralkan seluruhnya melalui 
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pembayaran dividen. Jadi, pemegang saham dikatakan tidak melihat 

perbedaan (indeferens) antara menerima dividen atau membiarkan laba 

ditahan oleh perusahaan. (Van Horne & James, 2005: 271). 

 DPR tidak memberikan pengaruh yang signifikan karena beberapa 

alasan. Salah satu alasannya adalah investor tidak melihat kehadiran 

dividen sebagai sumber informasi. Dividen tidak dijadikan sebagai sinyal 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Naik turunya dividen 

yang dibagikan perusahaan tidak menjadi dasar bagi investor untuk 

menilai profitabilitas perusahaan sehingga tidak mempengaruhi return 

saham. Alasan lain yang dapat menjelaskan temuan ini adalah investor 

nampaknya lebih menyukai laba ditahan daripada laba dibagikan sebagai 

dividen. Dengan catatan bahwa laba ditahan tersebut digunakan dalam 

proyek investasi perusahaan yang menguntungkan sehingga meningkatkan 

profitabilitas perusahaan di masa depan. Dengan kondisi demikian maka 

akan berimbas pada pergerakan saham yang aktif.   

 Dari hasil uraian yang telah dipaparkan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam penelitian ini variabel DPR tidak dapat 

digunakan sebagai prediktor karena pengaruhnya yang tidak signifikan 

terhadap return saham syariah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

investor di dalam melakukan prediksi terhadap return  saham syariah tidak 

menaruh perhatian pada pembagian dividen dari saham.  
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2) Price Earning Ratio (PER) 

 Uji t PER (X2) terhadap return saham (Y), langkah-langkah pengujiannya 

adalah sebagai berikut : 

a).   Menentukan Hipotesis Nihil (Ho) dan Hipotesis Alternatif (HA) 

 Ho = 1 = 0, variabel PER tidak berpengaruh terhadap return saham 

 HA  = 1  0, variabel PER berpengaruh secara positif terhadap return 

saham 

b). Menentukan level of significance ( = 0,05) = 2,056 

c). Kriteria Pengujian 

 Ho diterima apabila  -2,056 < t hitung < 2,056 

 Ho ditolak apabila t hitung > 2,056 atau t hitung < -2,056 

d). Perhitungan Nilai t hitung =  2,547 

e). Kesimpulan 

Hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung (2,547) >  t tabel (2,056) dan 

nilai signifikansi 0,017 < 0,05 sehingga Ho ditolak maka variabel PER 

berpengaruh secara signifikan terhadap return saham.   

f). Pembahasan 

 Uji t terhadap variabel PER menyimpulkan bahwa variabel tersebut 

berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. Hasil ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Widowati (2011), 

Poernamawati (2008), dan Kusumo (2005). Hasil ini berbeda dengan 

penelitian Winarto (2007) dan Astutik (2005). 
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 Hasil analisis ini menunjukkan bahwa perubahan nilai PER akan 

memberikan  kontribusi yang positif dan signifikan terhadap perubahan  

return saham  syariah dalam Jakarta Islamic Index (JII) dengan kata lain 

setiap kenaikan atau penurunan nilai PER akan berdampak pada 

kenaikan atau penurunan return saham syariah, nilai PER yang semakin 

tingggi akan memberikan kontribusi terhadap nilai return saham syariah 

yang semakin tinggi atau sebaliknya nilai PER yang semakin rendah 

akan memberikan kontribusi terhadap return saham syariah yang 

semakin rendah. Rasio ini membandingkan antara nilai pasar dengan EPS. 

Nilai pasar adalah jumlah yang bersedia dibayar oleh investor untuk saham 

perusahaan. Ini tergantung dari kekuatan menangguk laba dari aset saat ini 

serta perkiraan profitabilitas investasi masa depan (Brealey, Myers, & 

Marcus, 2007: 165). 

 Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2001) rasio ini menggambarkan 

apresiasi pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Semakin besar angka yang ditunjukkan rasio PER maka semakin besar 

tingkat penghargaan pasar terhadap kinerja saham perusahaan yang 

dicerminkan melalui laba per saham. Pada umumnya makin besar angka 

PER suatu saham, maka harga pasar saham tersebut akan semakin tinggi 

terhadap dibandingkan dengan laba bersih per saham. Namun harga yang 

mahal tersebut belum tentu menghadirkan respon pasar yang negatif 

dikarenakan respon pasar bergantung dari kesediaan investor untuk 

menerima kenaikan PER.  
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 Kesediaan investor untuk menerima harga pasar bergantung dari 

kekuatan menangguk laba perusahaan dari aset saat ini serta perkiraan 

profitabilitas investasi masa depan. Dengan demikian PER yang tinggi 

biasanya menunjukkan prospek perusahaan akan profitabilitas dan 

pertumbuhan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pasar 

mengharapkan pertumbuhan dan laba yang tinggi di masa mendatang. 

Sebaliknya perusahaan yang memiliki prospek yang tidak baik dengan 

tingkat pertumbuhan dan profitabilitas yang rendah cenderung mempunyai 

PER yang rendah pula. Namun, penafsiran terhadap rasio ini harus 

diimbangi dengan perhatian pada laba perusahaan ataupun trend 

pendapatan perusahaan, karena bisa saja PER yang tinggi diakibatkan oleh 

rendahnya laba atau rugi yang dialami perusahaan. 

 Dari hasil uraian yang telah dipaparkan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam penelitian ini variabel PER dapat digunakan 

sebagai prediktor dalam menghitung return saham karena pengaruhnya 

yang signifikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa investor 

menggunakan Price Earning Ratio sebagai prediktor dengan dibarengi 

pertimbangan prospek perusahaan ke depan.  

3) Long-term Debt to Capitalization Ratio 

 Uji t LDCR (X3) terhadap return saham (Y), langkah-langkah 

pengujiannya adalah sebagai berikut : 

a). Menentukan Hipotesis Nihil (Ho) dan Hipotesis Alternatif (HA) 

 Ho = 1 = 0, variabel LDCR tidak berpengaruh terhadap return saham 
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 HA  = 1  0, variabel LDCR berpengaruh secara negatif terhadap 

return saham 

b). Menentukan level of significance ( = 0,05) = 2,056 

c). Kriteria Pengujian 

 Ho diterima apabila  -2,056 < t hitung < 2,056 

 Ho ditolak apabila t hitung > 2,056 atau t hitung < -2,056 

d). Perhitungan Nilai t hitung =  -2,143 

e). Kesimpulan 

Hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung (-2,143) <  t tabel (-2,056) 

dan nilai signifikansi 0,042 < 0,05 sehingga Ho ditolak maka variabel 

LDCR berpengaruh secara signifikan terhadap return saham.  

f). Pembahasan 

 Uji t terhadap variabel LDCR menyimpulkan bahwa variabel tersebut 

berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. Lebih lanjut, 

penelitian ini juga menemukan bahwa perubahan nilai LDCR akan 

memberikan  kontribusi yang negatif dan signifikan terhadap perubahan  

return saham syariah dalam Jakarta Islamic Index (JII) dengan kata lain 

setiap kenaikan atau penurunan nilai LDCR akan berdampak pada 

penurunan atau kenaikan return saham syariah, nilai LDCR yang 

semakin tingggi akan memberikan kontribusi terhadap nilai return saham 

syariah yang semakin rendah atau sebaliknya nilai LDCR yang semakin 

rendah akan memberikan kontribusi  terhadap return saham syariah 

yang semakin tinggi. 
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Penggunaan hutang jangka panjang secara hati-hati akan menambah 

sumber daya keuangan yang tersedia bagi perusahaan untuk bertumbuh 

dan melakukan ekspansi. Dengan asumsi bahwa pihak manajemen dapat 

memperoleh hasil lebih dari beban bunga yang dibayarkan. Namun, hal 

tersebut dapat berhasil hanya jika perusahaan dapat mempertahankan 

catatan baik perusahaan akan pemenuhan komitmen pinjaman. Perusahaan 

dengan tingkat hutang jangka panjang yang terlalu tinggi akan mendapati 

dirinya terbatasi oleh kreditor dan atau mendapati profitabilitasnya 

bermasalah akibat tingginya beban bunga. Skenario terburuk adalah tidak 

dapat bertahan di kondisi ekonomi yang buruk dan tidak dapat memenuhi 

kewajiban pada saat jatuh tempo. Apabila terdapat perusahaan terlilit 

hutang tinggi dan berada di industri yang sangat kompetitif maka 

perusahaan tersebut akan mendapati kompetitornya mengambil 

keuntungan atas permasalah perusahaan.  

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa memang pada 

dasarnya 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 

long-term debt to capitalization yang tinggi. 
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4) Debt to Equity Ratio (DER) 

 Uji t DER (X1) terhadap return saham (Y), langkah-langkah pengujiannya 

adalah sebagai berikut : 

a). Menentukan Hipotesis Nihil (Ho) dan Hipotesis Alternatif (HA) 

 Ho = 1 = 0, variabel DER tidak berpengaruh terhadap return saham 

 HA  = 1  0, variabel DER berpengaruh secara negatif terhadap 

return saham 

b). Menentukan level of significance ( = 0,05) = 2,056 

c). Kriteria Pengujian 

 Ho diterima apabila  -2,056 < t hitung < 2,056 

 Ho ditolak apabila t hitung > 2,056 atau t hitung < -2,056 

d). Perhitungan Nilai t hitung =  1,658 

e). Kesimpulan 

 Hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung (1,658) sehingga Ho 

diterima  karena  -t tabel (-2,056) < t hitung (1,658) < t tabel (2,056) 

atau nilai signifikansi 0,109 > 0,05 maka Ho diterima, sehingga 

variabel DER tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return 

saham.   

f). Pembahasan 

Hasil dari uji t yang menyatakan bahwa variabel DER tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap return saham mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Hanani (2011), Nathaniel (2008), dan 

Astutik (2005). Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Putri (2012) dan 
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Winarto (2007). Pada umumnya DER digunakan untuk menilai struktur 

modal perusahaan dan risiko perusahaan karena rasio ini mengukur berapa 

besar ekuitas yang digunakan untuk memenuhi kewajibannya. 

Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori Modigliani & Miller yang 

berargumen bahwa risiko total untuk semua pemegang sekuritas 

perusahaan tidak berubah dengan adanya perubahan dalam struktur modal 

perusahaan. Definisi struktur modal adalah bauran (proporsi) pendanaan 

permanen jangka panjang perusahaan yang diwakili oleh utang, saham 

preferen, dan ekuitas saham biasa (Van Horne & James, 2005: 232). Oleh 

karena itu, nilai total perusahaan haruslah sama, terlepas dari bauran 

pendanaan perusahaan. Nilai investasi total perusahaan tergantung pada 

profitabilitas dan risiko yang mendasarinya nilai perusahaan tidak berubah 

sejalan dengan perubahan dalam struktur modal perusahaan. Jadi, dalam 

kondisi tidak adanya pajak dan faktor-faktor ketidaksempurnaan pasar 

lainnya, nilai total perusahaan tidak berubah ketika dibagi ke dalam utang, 

ekuitas, serta ekuitas lainnya. (Van Horne & James, 2005: 239). Oleh 

sebab itu, dapat dikatakan bahwa DER tidak dapat digunakan sebagai 

prediktor karena pengaruhnya yang tidak signifikan terhadap return saham 

syariah. 

DER tidak memberikan pengaruh yang signifikan karena melibatkan 

hutang jangka pendek perusahaan dalam perhitungannya. Hasil penelitian 

ini membuktikan bahwa investor tidak menggunakan hutang jangka 

pendek dalam penilaian risiko perusahaan, dan investor tahu betul bahwa 
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hutang jangka pendek bersifat selalu berubah. Argumentasi tersebut 

muncul karena pada mayoritas perusahaan yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini memiliki hutang jangka pendek yang jauh lebih besar dari 

hutang jangka panjang perusahaan. Akibatnya, angka yang tercermin pada 

DER dapat dikatakan sebagai cerminan hutang jangka pendek perusahaan 

karena jumlahnya yang didominasi oleh hutang jangka pendek.  

5) Price Book Value (PBV) 

 Uji t PBV (X1) terhadap return saham (Y), langkah-langkah pengujiannya 

adalah sebagai berikut : 

a). Menentukan Hipotesis Nihil (Ho) dan Hipotesis Alternatif (HA) 

 Ho = 1 = 0, variabel PBV tidak berpengaruh terhadap return saham 

 HA  = 1  0, variabel PBV berpengaruh secara positif terhadap return 

saham 

b). Menentukan level of significance ( = 0,05) = 2,056 

c). Kriteria Pengujian 

 Ho diterima apabila  -2,056 < t hitung < 2,056 

 Ho ditolak apabila t hitung > 2,056 atau t hitung < -2,056 

d). Perhitungan Nilai t hitung =  -0,374 

e). Kesimpulan 

Hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung (-0,374) sehingga Ho 

diterima karena  -t tabel (-2,056) < t hitung (-0,374) < t tabel (2,056) 6 

atau nilai signifikansi 0,712 > 0,05 maka Ho diterima, sehingga 
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variabel PBV tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return 

saham. 

f). Pembahasan 

 Hasil dari uji t yang menyatakan bahwa variabel PBV tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap return saham mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Ammay (2012) dan Widowati (2011). Hasil 

ini berbeda dengan hasil penelitian Putri (2012), Nathaniel (2008), dan 

yang menyatakan PBV berpengaruh terhadap return saham. Dari hasil 

penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini variabel 

PBV tidak dapat digunakan sebagai prediktor dalam menghitung return 

saham karena pengaruhnya yang tidak signifikan.  

 Hasil penelitian ini menemukan bahwa nampaknya book value bukan 

merupakan pertimbangan bagi investor dalam menetapkan keputusan 

investasi terhadap saham syariah. Para investor membeli saham atas dasar 

kekuatan laba sekarang dan masa depan. Dua sifat utama yang 

menentukan laba yang akan bisa dihasilkan oleh perusahaan: Pertama, laba 

yang bisa dihasilkan oleh aset berwujud dan tak berwujud perusahaan saat 

ini, dan kedua peluang yang dimiliki perusahaan untuk berinvestasi dalam 

proyek-proyek yang menguntungkan yang akan meningkatkan laba masa 

depan. (Brealey, Myers, & Marcus, 2007: 164). Dibandingkan dengan 

rasio sebelumnya yakni PER dapat dikatakan bahwa PBV tidak berfokus 

pada profitabilitas perusahaan, sehingga investor tidak menaruh perhatian 

pada book value saham tetapi lebih menaruh perhatian kepada EPS saham. 


