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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1      Pasar Modal 

Pasar modal merupakan alternatif penghimpunan dana selain sistem 

perbankan. Pasar modal pada hakekatnya adalah pasar yang tidak berbeda jauh 

dengan pasar tradisional yang selama ini kita kenal, dimana ada pedagang, 

pembeli dan juga tawar menawar harga. Pasar modal dapat juga diartikan sebagai 

sebuah wahana yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan 

pihak yang menyediakan dana sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh lembaga 

dan profesi yang berkaitan dengan efek. 

Menurut   Tandelilin  (2010),  pasar  modal  merupakan pasar untuk 

sekuritas jangka panjang baik berbentuk hutang maupun ekuitas (modal sendiri) 

serta berbagai produk turunan. Menurut Undang-undang Pasar Modal no.8 tahun 

1995 definisi pasar modal adalah ”Suatu kegiatan yang bersangkutan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan 

dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 

dengan efek”. Sedangkan menurut Darmadji (2011:54), definisi pasar modal 

adalah: “Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrument keuangan 

jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun 

modal sendiri”. 

Martalena (2011:17), menambahkan dengan adanya pasar modal maka 

dana segar yang diperoleh perusahaan dari investor akan dimanfaatkan untuk 
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memperluas kegiatan bisnis atau memperbaiki kondisi keuangan yang kurang 

sehat sehingga kegiatan usaha perusahaan dapat berjalan lancar kembali. 

2.2      Instrumen Pasar Modal 

Instrumen Pasar Modal adalah semua surat berharga (efek) yang secara 

umum diperjualbelikan melalui Pasar Modal. Menurut Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1995 tentang Pasar Modal, efek adalah setiap surat pengakuan utang, surat 

berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, setiap 

right, waran, opsi, atau derivatif dari efek, atau setiap instrumen yang ditetapkan 

sebagai efek. 

Beberapa sekuritas yang umumnya diperdagangkan di pasar modal antara 

lain saham, obligasi, reksadana, dan instrument derivative (Tandelilin, 2010). 

1. Saham merupakan surat bukti kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang 

menerbitkan saham. 

2. Obligasi merupakan sekuritas yang memberikan pendapatan dalam jumlah 

tetap kepada pemiliknya. 

3. Reksadana (mutual fund) adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa 

pemiliknya menitipkan sejumlah dana kepada perusahaan reksadana, untuk 

digunakan sebagai modal berinvestasi baik di pasar modal maupun pasar 

uang. 

4. Instrument derivative adalah sekuritas yang nilainya merupakan turunan 

dari sekuritas lain, sehingga nilai instrument derivative sangat bergantung 

dari harga sekuritas lain yang ditetapkan sebagai patokan. Berbagai macam 

instrument derivatif antara lain: 
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a. Waran adalah opsi yang diterbitkan oleh perusahaan untuk membeli 

saham dalam jumlah dan harga yang telah ditentukan dalam jangka 

waktu tertentu. 

b. Right issue merupakan turunan dari saham yang memberikan hak bagi 

pemiliknya untuk membeli sejumlah saham baru yang dikeluarkan 

oleh perusahaan dengan harga tertentu. 

c. Opsi merupakan hak untuk menjual atau membeli sejumlah saham 

tertentu pada harga yang telah ditentukan. 

d. Saham Bonus. Perusahaan menerbitkan saham bonus yang akan 

dibagikan kepada pemegang saham lama. 

2.3      Return Saham 

Imbal hasil (return) menurut Fahmi (2012), adalah keuntungan yang 

diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi 

yang dilakukanya. Adapun menurut Fahmi (2012), imbal jasa merupakan 

laba investasi, baik melalui bunga maupun deviden. Menurut Jogianto 

(2010), semakin tinggi   risiko   suatu   kesempatan   investasi   maka   

akan   semakin   tinggi   pula   tingkat keuntungan (return) yang 

diisyaratkan oleh investor. Dari beberapa penertian diatas berikut adalah 

beberapa pengertian imbal hasil ( return ) yang umum dipakai dalam dunia 

investasi. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa imbal hasil 

(return) adalah keuntungan yang diperoleh dalam bentuk bunga atau 

deviden. 
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1.  Imbal hasil atas ekuitas (return on equity) merupakan pendapatan 

bersih dibagi ekuitas pemegang saham. 

2.  Imbal hasil atas modal (return of capital) merupakan pembayaran kas 

yang tidak kena pajak kepada pemegang saham yang mewakili imbal 

hasil modal yang diinvestasikan dan bukanya distribusi deviden. 

Investor mengurangi biaya investasi dengan jumlah pembayaran. 

3.  Imbal hasil atas investasi (return on investment) merupakan membagi 

pendapatan sebelum pajak terhadap investasi untuk memperoleh 

angka yang mencerminkan hubungan investasi dan laba. 

4.  Imbal hasil atas modal investasi (return on invested capital) 

merupakan pendapatan bersih dan pengeluaran bunga perusahaan 

dibagi total kapitalisasi saham. 

5.  Imbal hasil atas kekayaan bersih (realized return) merupakan imbal 

hasil yang telah terjadi. 

6.  Imbal hasil atas kekayaan bersih (return on net work) merupakan 

pemegang saham dapat menentukan imbal hasilnya dengan 

membandingkan laba bersih setelah pajak dengan kekayaan bersih. 

7.  Imbal hasil atas penjualan (return on sales) diggunakan untuk 

menentukan efisiensi operasi perusahaan. 

8.  Expected return merupakan return yang diharapkan akan diperoleh 

oleh investor di masa yang akan datang. 

9.  Imbal hasil total (total return) merupakan imbal jasa keseluruhan dari 

suatu investasi dari suatu periode tertentu. 
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10.  Imbal hasil realisasi portofolio (portofolio realized return) merupakan 

rata-rata tertimbang dari realisasi imbal hasil maisng-masing sekuritas 

tunggal dalam portofolio tersebut. 

11. Portofolio expected return merupakan rata-rata tertimbang dari 

harapan imbal hasil masing-masing sekuritas tunggal dalam portofolio 

Menurut Jogiyanto (2009), return merupakan hasil yang diperoleh dari 

investasi. Sedangkan menurut Brigham dan Houston (2006) return atau tingkat 

pengembalian adalah selisih antara jumlah yang diterima dan jumlah yang 

diinvestasikan, dibagi dengan jumlah yang diinvestasikan. Dari beberapa definisi 

diatas dapat disimpulkan bahwa return saham merupakan tingkat pengembalian 

berupa imbalan yang diperoleh dari hasil jual beli saham. 

2.4      Indeks Harga Saham 

Seiring  dengan  meningkatnya  aktivitas  perdagangan,  kebutuhan  untuk 

memberikan informasi yang lebih lengkap kepada masyarakat mengenai 

perkembangan bursa   juga semakin  meningkat.  Salah satu informasi  yang 

diperlukan  tersebut  adalah harga saham sebagai cerminan dari pergerakan harga 

saham. 

Indeks harga saham merupakan  indikator  utama yang menggambarkan 

pergerakan harga saham. Di pasar modal sebuah indeks diharapkan memiliki lima 

fungsi (BEI, 2008) dalam Thobarry (2009) yaitu: 

1.    Sebagai indikator tren pasar, 

2.    Sebagai indikator tingkat keuntungan, 

3.    Sebagai tolok ukur (benchmark) kinerja suatu portofolio, 
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4.    Memfasilitasi pembentukan portofolio dengan strategi pasif, 

5.    Memfasilitasi berkembangnya produk derivatif. 

Ada  beberapa  macam  pendekatan  atau  metode  perhitungan  yang  

digunakan untuk menghitung indeks, yaitu;(1)menghitung rata-rata (arithmetic  

mean)  harga saham yang masuk dalam anggota indeks, (2) menghitung 

(geometric mean) dari indeks individual saham yang masuk anggota indeks, (3) 

menghitung rata-rata tertimbang nilai pasar. Umumnya semua indeks harga  

saham saham  gabungan   (composite)   menggunakan  metode rata- rata 

tertimbangtermasuk di Bursa Efek Indonesia (BEI, 2008) dalam Thobarry (2009). 

Sekarang  ini  PT.  Bursa  Efek  Indonesia  memiliki  8  macam  harga  saham  

yang secara terus menerus  disebarluaskan  melalui media cetak maupun  

elektronik,  sebagai salah satu pedoman bagi investor untuk berinvestasi di pasar 

modal (BEI, 2008) dalam Thobarry (2009). 

Ke delapan macam indeks tersebut adalah: 

1. Harga  Saham  Gabungan   (IHSG),  menggunakan   semua  emiten  

yang tercatat sebagai komponen perhitungan indeks 

2. Indeks   Sektoral,   menggunakan   semua   emiten   yang   termasuk   

dalam masing-masing sektor. 

3. Indeks LQ45, menggunakan  45 emiten yang dipilih berdasarkan  

kriteria likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-kriteria yang 

telah ditentukan. 
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4. Jakarta Islamic Index (JII), menggunakan  30 emiten yang masuk 

dalam kriteria syariah dan termasuk saham yang memiliki kapitalisasi 

besar dan likuiditas tinggi. 

5. Indeks  Kompas100,  menggunakan  100  saham  yang  dipilih  

berdasarkan kriteria likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-

kriteria yang telah ditentukan. 

6. Indeks  Papan  Utama,  menggunakan  emiten  yang  masuk  dalam  

kriteria papan utama. 

7. Indeks  Papan  Pengembangan,  menggunakan  emiten  yang  masuk  

dalam kriteria papan pengembangan. 

8. Indeks Individual,  yaitu harga saham  masing-masing emiten. 

 Seluruh indeks  yang ada di  BEI menggunakan  metode perhitungan  

yang sama, yaitu  metode  rata- rata tertimbang   berdasarkan   jumlah  saham  

tercatat.  Perbedaan utama yang terdapat pada masing-masing indeks adalah  

jumlah emiten dan nilai dasar yang digunakan untuk penghitungan  indeks. 

Misalnya untuk Indeks LQ45 menggunakan 45 saham untuk perhitungan  indeks 

sedangkan Jakarta Islamic Index (JII) menggunakan 30 saham untuk perhitungan 

indeks.  Indeks-indeks tersebut ditampilkan terus  menerus melalui display wall di 

lantai bursa dan disebarkan ke masyarakat luas oleh data vendor melalui data feed. 

Dewasa  ini  Indeks  Harga  Saham  dijadikan  barometer  kesehatan  

ekonomi  di suatu negara dan juga sebagai landasan analisis statistik atas pasar 

terakhir. Fenomena ekonomi tersebut meliputi mikro dan makro ekonomi. 

Fenomena makro diantaranya perubahan  nilai tukar, suku bunga,  tingkat  inflasi.  
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Perubahan  harga saham  setiap hari perdagangan  akan membentuk  IHS. Angka 

indeks dibuat sedemikian rupa hingga dapat digunakan untuk mengukur kinerja 

saham yang dicatat di bursa efek, dimana return dan risiko   pasar   tersebut   

dihitung.   Return   portofolio   diharapkan   meningkat   jika   IHS cenderung 

meningkat, demikian sebaliknya return tersebut menurun jika IHS cenderung 

menurun. Bahkan saat ini IHS dapat dijadikan barometer yang menunjukkan  

kesehatan ekonomi suatu negara dan dapat sebagai dasar dalam menganalisis  

kondisi pasar (BEI, 2008).  Apabila  terjadi  peningkatan  IHS maka  kondisi  

pasar  bagus.  IHS digunakan  oleh investor dalam melihat kondisi bursa yang 

akan digunakan untuk mengambil suatu keputusan saat melakukan transaksi 

saham. 

IHS berlaku untuk saham individu/kelompok  sedangkan harga saham 

gabungan (IHSG) menggunakan  data semua saham yang tercatat di suatu bursa 

efek. Metodologi perhitungan   indeks   menggunakan   rata   rata   tertimbang   

nilai   pasar   (market   value weighted average index) dengan rumus dasar 

perhitungan : 

Indeks =     
           

           
 x 100% 

Nilai  pasar  adalah  kumulatif  jumlah  saham  hari  ini dikali  harga  pasar  

hari  ini (kapitalisasi  pasar),  sedangkan  nilai  dasar  adalah  kumulatif  jumlah  

saham  pada  hari dasar di kali harga dasar pada hari dasar. Hari dasar di Bursa 

Efek Jakarta adalah tanggal 10 Agustus 1982 dengan nilai 100. 

Indeks Harga Saham  yang digunakan  dalam penelitian  ini adalah  Indeks 

Harga Saham sektor properti dan real estate yang nilainya diambil dari Annual 
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Statistic Bursa Efek Indonesia dari  tahun  2008  sampai  dengan  tahun  2015.  

Nilai  yang  dipakai  adalah  nilai  harga penutupan (closing price) akhir tahun. 

 

2.5      Pengertian Saham  

Menurut Halim (2005) Saham adalah bukti kepemilikan perusahaan 

berupa surat berharga atau efek yang diterbitkan oleh perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Investasi saham dikatakan berisiko jika turunnya nilai 

saham tersebut. Hanya saja, tingkat risiko saham perusahaan yang satu dengan 

yang lainnya berbeda-beda. Kelebihan saham adalah bisa memberikan 

kemungkinan untung yang tinggi, diatas produk tabungan dan deposito. 

Kelemahan saham adalah bahwa kebanyakan harga saham sangat rentang 

terhadap krisis ekonomi. 

Agustina (2014) Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau 

kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan 

terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik 

kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga 

tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang 

ditanamkan di perusahaan tersebut. 

Menurut Agustin (2014) saham adalah surat berharga/sertifikat yang 

menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Jika kita membeli saham 

berarti kita mempunyai sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut sebanyak 

saham yang dimiliki dan berhak atas keuntungan perusahaan dalam bentuk 
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dividen,jika perusahaan memperoleh keuntungan. Kita juga bisa mengambil 

keuntungan dari naiknya harga saham tersebut dari waktu ke waktu. 

 

2.6     Jenis Saham 

Menurut Agustin (2014) ada dua jenis saham menurut manfaatnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Saham Biasa (Common Stock) 

Saham biasa adalah suatu sertifikat atau piagam yang memiliki 

fungsi sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan sebesar nilai saham 

yang dimilikinya dengan mendapatkan hak untuk menerima sebagian 

pendapatan tetap/dividen dari perusahaan serta kewajiban menanggung 

resiko kerugian yang diderita perusahaan. Saham biasa mewakili klaim 

kepemilikan pada penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan. 

Kepemilikan saham suatu perusahaan memiliki hak untuk ambil 

bagian dalam mengelola perusahaan sesuai dengan hak suaranya yang 

dimilikinya berdasarkan besar kecil saham yang dimiliki. Semakin banyak 

presentasi saham yang dimiliki maka semakin besar hak suara yang 

dimiliki untuk mengontrol kebijakan perusahaan. 

Saham Biasa memiliki karakteristik utama sebagai berikut : 

a. Hak suara pemegang saham, dapat memilih dewan komisaris 

b. Hak didahulukan, bila organisasi penerbit menerbitkan saham 

baru 

c. Tanggung jawab terbatas, pada jumlah yang diberikan saja 
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2. Saham Preferen(Preferred Stock) 

Saham preferen adalah saham yang mempunyai hak istimewa 

dalam hal pembagian dividen dan pembagian kekayaan dalam 

likuidasi perusahaan dibandingkan dengan saham biasa. Saham 

preferen ini biasanya memberikan dividen yang tetap setiap tahunnya 

seperti halnya obligasi. Pada umumnya saham preferen ini tidak 

mempunyai hari jatuh tempo. Saham preferen mempunyai 

karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa 

menghasilkan pendapatan tetap (Seperti bunga obligasi), tetapi juga 

tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. 

Saham preferen memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Memiliki berbagai tingkat, yang dapat diterbitkan dengan 

karakteristik berbeda 

b. Tagihan terhadap aktiva dan pendapatan, memiliki 

prioritas lebih tinggi dari saham biasa dalam hal 

pembagian dividen 

c. Dividen kumulatif, bila belum dibayarkan dari periode 

sebelumnya maka dapat dibayarkan pada periode berjalan 

dan lebih dahulu dari saham biasa 

d. Konvertibilitas, dapat ditukar menjadi saham biasa, bila 

kesepakatan antar pemegang saham dan organisasi 

penerbit terbentuk. 
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2.7      Jenis Nilai Saham 

Saham merupakan surat berharga yang sangat dikenal luas di masyarakat. 

Umumnya, saham yang dikenal sehari-hari merupakan saham biasa (common 

stock) yang mempunyai nilai yang sangat berharga. Menurut Tandelin (2010) 

jenis-jenis nilai saham antar lain sebagai berikut:  

1. Nilai buku, yaitu nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan 

perusahaan penerbit saham (emiten),  

2. Nilai intrinsik (teoritis) saham, yaitu nilai saham yang sebenarnya 

atau seharusnya terjadi  

3. Nilai pasar, yaitu nilai pasar saham atau harga yang terjadi di 

pasaran saham 

 

2.8      Penilaian Harga Saham 

Menurut Halim (2005:20) ada dua pendekatan untuk menganalisis 

pergerakan harga saham yaitu: 

a. Analisis Fundamental 

Analisis ini menyatakan bahwa saham memiliki nilai intrinsik (nilai 

yang seharusnya) tertentu. Analisis ini membandingkan antara nilai 

intrinsik suatu saham dengan harga pasarnya guna menentukan apakah 

harga saham pasar saham tersebut sudah mencerminkan nilai intrinsiknya 

atau belum. 
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b. Analisis Teknikal 

Analisis ini dimulai dengan cara memperhatikan perubahan/ 

pergerakan harga saham itu sendiri dari waktu ke waktu. Analisis ini 

beranggapan bahwa harga suatu saham akan ditentukan oleh penawaran 

dan permintaan terhadap saham tersebut. Sehingga asumsi dasar yang 

berlaku dalam analisis ini adalah: 

1. Harga saham ditentukan oleh interaksi penawaran dan 

permintaan. 

2. Penawaran dan permintaan itu sendiri dipengaruhi oleh banyak 

faktor, baik yang rasional maupun irasional. 

3. Perubahan harga saham cenderung bergerak mengikuti tren 

tertentu 

4. Tren tersebut dapat berubah karena bergesernya penawaran dan 

permintaan. 

5. Pergeseran penawaran dan permintaan dapat dideteksi dengan 

mempelajari diagram dari perlikau pasar. 

6. Pola-pola tertentu yang terjadi pada masa lalu akan terulang 

kembali dimasa mendatang. 

2.9      Pergerakan Harga Saham 

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2011). Pergerakan harga saham 

adalah pergerakan atau perubahan posisi harga pasar saham yang naik dan turun 

dari waktu ke waktu. Pergerakan harga saham dapat didefinisikan suatu 

perubahan, pergerakan, posisi naik turunnya harga penjualan saham dalam 
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hitungan waktu yang begitu cepat. Menurut Tandelilin (2010) Pergerakan harga 

saham dilukiskan sebagai suatu rangkaian gelombang yang menuju pantai yang 

terjadi sepanjang waktu.Dalam rangkaian gelombang terdapat riak (rangkaian 

gelombang yang lebih kecil) yang juga terjadi secara berulang.  

Pergerakan saham dapat memberi petunjuk tentang kegairahan dan 

kelesuan aktivitas pasar modal  an pemodal dalam melakukan transaksi jual beli 

saham. Pergerakan harga saham ini dapat dipengaruhi oleh keadaan 

perekonomian, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan yang go public 

yang tercermin dalam laporan keuangan, perilaku pemodal, situasi politik dan 

kegiatan di bursa efek itu sendiri. Oleh karenanya pemahaman akan harga saham 

sangat penting, karena memberi informasi bagi pemodal atau calon pemodal 

dalam melakukan investasi dalam bentuk saham. Dalam penelitian ini pergerakan 

harga saham dilihat dari harga penutupan suatu saham (closing price). 

Naik turunnya pergerakan atau posisi harga saham dipengaruhi oleh faktor 

fundamental ekonomi perusahaan. Pergerakan saham ini menunjukkan kinerja 

emiten. Harga saham akan mengalami perubahan jika terjadi perubahan harga 

dasar saham  secara teoritis  yaitu harga penyesuaian akibat adanya aksi emiten 

seperti: pembagian dividen saham, saham bonus, stock split, right issue dan lain-

lain. 

Pergerakan harga saham dipengaruhi oleh 2 faktor. Faktor pertama adalah 

faktor internal, dimana faktor ini berkaitan langsung dengan kondisi fundamental 

atau kinerja suatu perusahaan. Sedangkan faktor kedua adalah faktor eksternal, 
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dimana faktor ini tidak berkaitan langsung dengan kondisi perusahaan tetapi dari 

faktor-faktor luar perusahaan. 

Pergerakan harga saham menjadi indikator penting bagi para investor 

untuk menentukan apakah mereka akan menjual, menahan atau membeli suatu 

atau beberapa saham. Karena harga-harga saham bergerak dalam hitungan detik 

dan menit, maka nilai indeks pun bergerak dan berubah turun naik dalam hitungan 

waktu yang cepat pula. 

Dalam bukunya Darmadji dan Fakhruddin (2011) para Investor dapat 

memantau pergerakan atau posisi harga saham melalui beberapa cara, antara lain: 

1. Memantau pergerakan harga saham melalui monitor yang terdapat 

dikantor Perusahaan Efek. Informasi yang tertera pada sistem ini 

bersifat real time, artinya sama persis waktunya yang terjadi di Bursa 

Efek.Para investor yang memiliki waktu luang lebih banyak dapat 

mengunjungi kantor tersebut dan dapat memantau pergerakan harga 

saham-saham yang dimiliki atau saham lainnya.Selain itu investor 

juga dapat melakukan aktivitas jual dan beli.Tampilan informasi real 

time tersebut membantu investor menentukan keputusan investasinya. 

2. Melihat pergerakan saham melalui situs Web Bursa atau fasilitas 

Internet lainnya seperti www.yahoofinance.com. 

Melihat perubahan saham di harian atau surat kabar.Posisi harga suatu 

saham dapat kita temukan dibeberapa harian terkemuka seperti Bisnis Indonesia, 

Kompas, dan lainnya.Namun perlu diingat bahwa posisi harga saham yang tertera 

di surat kabar adalah harga penutupan pada hari sebelumnya. 

http://www.yahoofinance.com/
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2.10    Laporan Keuangan 

  Menurut Harahap (2010:105) Laporan Keuangan adalah laporan yang 

menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat 

tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis keuangan yang lazim dikenal 

adalah: Neraca atau Laporan Laba/Rugi, atau hasil usaha, laporan perubahan 

ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan dan catatan dan laporan lain serta 

materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. 

Bagi para analis, Laporan keuangan merupakan media yang paling penting 

untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan. Pada tahap ini 

seorang analis tidak akan mampu melakukan pengamatan langsung ke suatu 

perusahaan, seandainya dilakukan ia tidak akan dapat mengetahui banyak tentang 

perusahaan. Selain itu dengan laporan keuangan akan tergambar jelas posisi 

keuangan pada periode tertentu. 

Menurut  Raharjaputra  (2011:194),  laporan keuangan  merupakan  alat  

yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi 

keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang 

bersangkutan.Berdasarkan  definisi  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  

laporan  keuangan adalah  laporan  yang  sangat  penting  untuk  memperoleh  

informasi  mengenai  kondisi keuangan perusahaan dan hasil yang telah dicapai 

dalam suatu periode tertentu. 
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2.11    Tujuan dan Sifat Laporan Keuangan 

 

Menurut  Fahmi  (2011:5),  tujuan  laporan  keuangan  adalah  untuk  

memberikan informasi  kepada  pihak  yang  membutuhkan  tentang  kondisi  

suatu  perusahaan  dari sudut  angka-angka  dalam  satuan  moneter  menyediakan  

informasi  yang  bermanfaat bagi  pembuatan  keputusan  bisnis  dan  ekonomis  

oleh  investor  yang  ada  dan  yang potensial, kreditor, manajemen, pemerintah 

dan pengguna lainnya. 

Menurut Kasmir (2010:86) secara umum laporan keuangan bertujuan 

untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu 

maupun pada periode tertentu. 

Kasmir (2010:87) berikut ini, beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan 

laporan keuangan yaitu : 

1. Memberikan informasi tentang jenis dan  jumlah aktiva (harta)yang 

dimiliki perusahaan pada saat ini. 

2. Memberikan informasi  tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal 

yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 

3. Memberikan informasi tentang jumlah pendapatan yang diperoleh 

pada suatu periode tertentu. 

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

5. Memberikan informasi tentang  perubahan yang terjadi terhadap 

aktiva,pasiva,dan modal perusahaan. 



      
 

27 

6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam 

suatu periode. 

7. Memberikan informasi tentang catatan atas laporan keuangan. 

8. Informasi keuangan lainnya. 

Kasmir (2010:88) Dalam praktiknya sifat laporan keuangan dibuat: 

1. Bersifat historis 

Bersifat historis artinya bahwa laporan Keuangan dibuat dan disusun dari 

data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. 

2. Meyeluruh 

Bersifat Meyeluruh maksudnya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. 

 

2.12    Faktor-faktor Makro yang Mempengaruhi Nilai Saham 

Para   pemodal   dalam   proses   penilaian   investasi   harus   memahami   

kondisi ekonomi nasional suatu negara dimana mereka akan berinvestasi. 

Kemampuan investor dalam memahami dan meramalkan kondisi ekonomi makro 

dimasa datang akan sangat berguna dalam pembuatan keputusan investasi yang 

menguntungkan.  

 

a. Suku bunga 

Tingkat suku bunga yang terlalu tinggi akan mempengaruhi nilai 

sekarang (present value) aliran kas perusahaan sehingga kesempatan-

kesempatan investasi yang ada tidak akan menarik lagi (Tandelilin, 2010). 

Tingkat bunga yang tinggi merupakan sinyal negatif terhadap harga 
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saham. Tingkat bunga yang tinggi akan meningkatkan biaya modal yang 

harus ditanggung perusahaan. Disamping itu tingkat suku bunga yang 

meningkat menyebabkan investor menarik investasinya pada saham dan 

memindahkannya pada investasi yang lebih menguntungkan berupa 

tabungan atau deposito. 

Dalam dunia properti, suku bunga berperan dalam  meningkatkan  

aktivitas ekonomi sehingga berdampak kuat pada kinerja perusahaan 

properti yang berakibat langsung pada meningkatnya return saham. Suku 

bunga Sertifikat Bank Indonesia sering diidentikan dengan aktiva yang 

bebas risiko artinya aktiva yang risikonya nol atau paling kecil.  Hasil 

penelitian  Haryanto dan Riyatno  (2007)  membuktikan  bahwa besarnya 

suku bunga SBI mempengaruhi  risiko sistematik perusahaan. Semakin 

kecil suku bunga Bank Indonesia maka semakin besar risiko sistematik 

saham. Suku bunga bank Indonesia merupakan patokan dalam menentukan  

besarnya bunga kredit dan tabungan. Suku bunga SBI yang tinggi  tidak 

Menggairahkan perkembangan usaha-usaha karena Mengakibatkan bunga 

bank yang lain juga tinggi. Sehingga rendahnya suku bunga SBI 

mengandung risiko lesunya ekonomi. Hal ini mengakibatkan tingginya 

risiko berinvestasi di pasar modal. 

b. Laju Inflasi 

Inflasi sangat terkait dengan penurunan kemampuan daya beli, baik 

individu maupun perusahaan. Salah satu peristiwa yang sangat penting dan 

dijumpai di hampir semua negara  di dunia  adalah  inflasi. Menurut  
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Tandelilin (2010) inflasi yang terlalu tinggi meyebabkan penurunan 

terhadap daya beli uang (purchasing power of money). Disamping itu, 

inflasi yang tinggi juga bisa mengurangi tingkat pendapatan riil yang 

diperoleh investor dari investasinya. Didalam  perekonomian ada kekuatan  

tertentu yang menyebabakan tingkat harga melonjak sekaligus, tetapi ada 

kekuatan lain yang menyebabkan  kenaikan   tingkat  harga  berlangsung   

terus  menerus  secara  perlahan. Peristiwa  yang  cenderung  mendorong   

naiknya  tingkat  harga  disebut  gejolak  Inflasi (Lipsey, 1992) dalam 

Thobarry (2009). 

Secara keseluruhan, laju inflasi yang sedang berlangsung 

tergantung pada (i) permintaan,   seperti   yang   ditunjukan   oleh   senjang   

inflasi   atau   senjang   resesi   ,(ii) kenaikan  biaya yang diharapkan,  (iii) 

serangkaian  kekuatan  luar yang datang terutama dari sisi penawaran. Laju 

inflasi dapat  dipisahkan  menjadi  tiga komponen  yaitu inflasi inti, inflasi 

permintaan  dan inflasi gejolak (Nopirin, 1990) dalam Thobarry(2009). 

Inflasi inti adalah inflasi yang komponen  harganya  dipengaruhi   oleh  

faktor  fundamental.   Inflasi  permintaan   yaitu inflasi yang dipengaruhi 

oleh kebijakan pemerintah seperti kebijakan harga BBM, listrik, air 

minum, dan lainnya, sedangkan inflasi bergejolak adalah inflasi yang 

dipengaruhi oleh kelancaran produksi dan distribusi barang dan jasa. 

Kenaikan inflasi dapat diukur dengan menggunakan indeks harga 

konsumen (Customer Price index). 
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Inflasi  dapat  dipilah  berdasarkan  sifat  temporer  atau  permanen.  

Inflasi  yang bersifat permanen adalah laju inflasi yang disebabkan oleh 

meningkatnya tekanan permintaan  barang  dan  jasa.  Sedangkan  inflasi  

yang  bersifat  temporer  adalah  inflasi yang  diakibatkan  gangguan  

sementara  (misalnya  kenaikan  biaya  energi,  transportasi, dan  bencana  

alam).  Adapun  cara  yang  digunakan  untuk  mengukur  inflasi  

(Nopirin,1990) dalam Thobarry (2009) 

a. Dengan menggunakan harga umum. 

b. Dengan menggunakan angka deflator. 

c. Dengan menggunakan indeks harga umum (IHK).  

d. Dengan menggunakan harga pengharapan. 

e. Dengan menggunakan indeks dalam dan luar negeri. 

Adapun  data  Inflasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  

adalah  Indeks Harga Konsumen (IHK) tahunan yang dikeluarkan oleh 

Bank Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan 2010. 
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2.13  Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul Publikasi Variabel 

Penelitian 

Alat 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 

1 Neny 

Mulyani 

Analisis Pengaruh 

Inflasi, Suku 

Bunga, Nilai 

Tukar Rupiah, 

dan Produk 

Domestik Bruto 

Terhadap Jakarta 

Islamic Indek 

Jurusan 

Bisnis dan 

Manajeme

n Eksekutif 

Vol.1 

No.1, 2014 

Independen:  

X1=Inflasi, 

X2=Suku 

Bunga,  

X3=Nilai Tukar 

Rupiah  

X4=PDB 

 

Dependen: 

Y=Saham JII 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Secara parsial 

inflasi, PDB 

berpengaruh 

positif terhadap 

JII, Suku 

Bunga,Nilai 

Tukar 

berpengaruh 

negatif 

terhadap JII. 

 

2 Deny 

Rohmanda, 

Suhadak, 

Topowijono 

Pengaruh Kurs 

Rupiah, Inflasi 

dan BI Rate 

Terhadap Harga 

Saham (Studi 

pada Indeks 

sektoral BEI 

Periode 2005-

2013) 

Jurnal 

Administra

si Bisnis 

Vol. 13 

No. 1 

Agustus 

2014 

Independen: 

Kurs Rupiah, 

Inflasi, dan BI 

Rate   

 

Dependen: 

Harga Saham 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Secara parsial 

Kurs Rupiah, 

dan BI Rate 

berpengaruh 

terhadap harga 

saham, Inflasi 

tidak 

berpengaruh 

terhadap harga 

saham. 

 

3 Suramaya Pengaruh Inflasi, 

Suku Bunga, dan 

Pertumbuhan 

PDB Terhadap 

Indeks Harga 

Saham Gabungan 

Jurnal 

Economia, 

Volume 8, 

No. 1, 

April 2012 

Independen: 

Inflasi, Suku 

Bunga, dan 

Pertumbuhan 

PDB  

Dependen: 

IHSG 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Kurs 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap IHSG, 

tingkat inflasi, 

suku bunga dan 

perumbuhan 

PDB tidak 

berpengaruh 

terhadap IHSG. 

 

4 Rindi 

Kumalasari,R

aden Rustam 

Hidayat dan 

Devi Farah 

Azizah 

Pengaruh Nilai 

Tukar, BI Rate, 

Tingkat Inflasi 

dan Pertumbuhan 

Ekonomi 

Terhadap Indeks 

Harga Saham 

Gabungan (Studi 

Pada Indeks 

Harga Saham 

Gabungan Di BEI 

Periode Juli 2005-

Juni 2015) 

Jurnal 

Administra

si, Vol. 34 

No. 1 Mei 

2016 

Independent: 

Nilai Tukar, BI 

Rate, Tingkat 

Inflasi dan 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Dependent: 

Indeks Harga 

Saham 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Nilai tukar dan 

BI rate 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap indeks 

harga saham 

gabungan, 

tingkat inflasi 

dan 

pertumbuhan 

ekonomi tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap indeks 

harga saham 

gabungan. 
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5 Dheo 

Rimbano 

Pengaruh Analisis 

Pengaruh Inflasi 

dan Suku Bunga 

Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI) 

Terhadap Indeks 

Saham LQ45 Di 

Bursa Efek 

Indonesia (BEI)   

Jurnal 

Ilmiah 

Orasi 

Bisnis  

– 

Volume 13 

Bulan Mei 

2015 

 

Independent:Infl

asi dan Suku 

Bunga Sertifikat 

Bank Indonesia 

(SBI), 

 

Dependent: 

Indeks Saham 

LQ45 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Secara Parsial 

Inflasi tidak 

berpengaruh 

terhadaap 

Indeks Saham 

LQ45, namun 

suku bunga 

SBI 

berpengaruh 

terhadap indeks 

Saham LQ45 

 

6 Muis 

Murtadho 

Pengaruh Suku 

Bunga Terhadap 

Nilai Tukar serta 

Pengaruhnya 

Terhadap Indeks 

Harga Saham 

(Studi Kasus 

Indosesia, China 

dan Australia) 

e-Jurnal 

Manajeme

n Kinerja 

E-ISSN : 

2407-7305 

Vol.2 

Nomor 2 

Agustus 

2016 

Independen:Tin

gkat Suku 

Bunga dan 

Indeks Saham 

Dependent: 

Harga Saham 

Analisis 

Path 

Suku bunga 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap nilai 

tukar di tiga 

negara yaitu 

indonesia, 

China dan 

Australia,begit

u uga Suku 

bunga 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap harga 

saham di tiga 

negara yaitu 

indonesia, 

China dan 

Australia 

Namun nilai 

tukar tidak 

berpengaruh 

terhadap indeks 

harga saham. 

 

7 R. Achmad 

Jauhari 

Pengaruh Faktor 

Fundamental dan 

Makro Ekonomi 

Terhadap Harga 

Saham Pada 

Perusahaan 

Industri Properti 

di Bursa Efek 

Indonesia 

Jurnal 

Media 

Wahana 

Ekonomik

a Vol. 11, 

No.3 

Oktober 

2014: 

Independent: 

ROE,DER,NPM 

,Inflasi, Kurs 

Mata Uang dan 

Suku bunga 

Dependent: 

Harga Saham 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Secara parsial 

ROE, DER, 

Inflasi, Kurs 

dan Suku 

Bunga tidak 

berpengaruh 

terhadap Harga 

saham Namun 

NPM 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap harga 

saham. 
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No Penulis Judul Publikasi Variabel 

Penelitian 

Alat 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 

8 Muhammad 

Taqiuddin, 

Taher Al  

habdji dan 

Darminto 

 Pengaruh Tingkat 

Inflasi, Suku 

Bunga Sertifikat 

Bank Indosesia, 

dan Nilai Tukar 

Rupiah pada US 

Dollar Terhadap 

Pergerakan Indeks 

Harga Saham 

Gabungan(Kajian 

Empiris pada 

Bursa Efek 

Indonesia tahun 

2007- 2011) 

Jurnal 

Profit 

Volume 6 

No. 2 

Tahun 

2012 

Independent: 

Tingkat Inflasi, 

Suku Bunga 

SBI dan Nilai 

Tukar 

Dependent:IHS

G 

Regresi 

linier 

Berganda 

Secara Parsial 

Inflasi 

berpengaruh 

positif terhadap 

harga saham, 

Suku bunga 

SBI dan nilai 

tukar 

berpengaruh 

negatif 

terhadap harga 

saham 

 

 

 

9 Muh. Halim 

Palatte Akbar 

Pengaruh Nilai 

Tukar Mata Uang 

dan Tingkat Suku 

Bunga terhadap 

Perkembangan 

Indeks Harga 

Saham Gabungan 

Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 

2009-2013 

Jurnal 

Manajeme

n Vol.01 

No.02 

Tahun 

2014 

Independent: 

Nilai Tukar 

Mata Uang dan 

Tingkat Suku 

Bunga 

Dependent: 

IHSG 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Nilai Tukar 

Mata Uang dan 

Tingkat Suku 

Bunga 

Berpengaruh 

terhadap IHSG 

 

 

 

 

 

10 Vidyarni 

Dwita dan 

Rose 

Rahmidani 

Pengaruh Inflasi, 

Suku Bunga dan 

Nilai tukar 

Terhadap Return 

Saham Sektor 

Restoran Hotel 

dan Pariwisata 

Jurnal 

Kajian 

Manajeme

n Bisnis, 

Volume 1, 

No.1 , 

Maret 

2912 

Dependent: 

Return Saham, 

 

Independent: 

Inflasi, Suku 

Bunga dan Nilai 

Tukar 

 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Hasil uji 

parsial, Inflasi 

berpengaruh 

signifikan 

negatif 

terhadap return 

saham, Bunga 

dan Kurs  

berpengaruh 

positif tidak 

signifikan  

terhadap return 

saham. 

 

 

Persamaan penelitian yang dilakukan dari peneliti terdahulu adalah sama-

sama melakukan penelitian mengenai suku bunga, inflasi terhadap harga saham. 

Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang 

terdapat pada periode pengamatan. Selain itu analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis Path dengan Lisrel, atau lebih spesifik dalam penelitian ini 
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adalah X= suku bunga, Y= inflasi dan Z= Harga Saham , objek penelitian 

property dan real estate periode 2008-2015. 

2.14   Kerangka Teoritis 

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana 

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di identifikasi sebagai 

masalah penting. 

Faktor-faktor makro ekonomi yang dapat mempengaruhi harga saham 

adalah sesuatu yang perlu di pertimbangkan. Meningkatnya suku bunga adalah 

salah satu cara untuk menekan laju inflasi, karena tingkat suku bunga yang terlalu 

tinggi akan mempengaruhi nilai sekarang (present value) aliran kas perusahaan 

sehingga kesempatan-kesempatan investasi yang ada tidak akan menarik lagi 

(Tandelilin, 2010). Tingkat bunga yang tinggi merupakan sinyal negatif terhadap 

harga saham. Tingkat bunga yang tinggi akan meningkatkan biaya modal yang 

harus ditanggung perusahaan. Disamping itu tingkat suku bunga yang meningkat 

menyebabkan investor menarik investasinya pada saham dan memindahkannya 

pada investasi yang lebih menguntungkan berupa tabungan atau deposito. 

Sehingga naiknya suku bunga akan menyebabkan harga saham menurun. 

Menurut  Tandelilin (2010) inflasi yang terlalu tinggi meyebabkan 

penurunan terhadap daya beli uang (purchasing power of money). Disamping itu, 

inflasi yang tinggi juga bisa mengurangi tingkat pendapatan riil yang diperoleh 

investor dari investasinya. Peningkatan inflasi secara relatif merupakan sinyal 

negatif bagi investor di pasar modal karena inflasi meningkatkan pendapatan dan 

biaya perusahaan. Jika peningkatan biaya produksi lebih tinggi dari peningkatan 
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harga yang dapat dinikmati oleh perusahaan maka profitabilitasnya akan menurun 

dan dampaknya akan berpengruh terhadap return saham. Sebaliknya, jika tingkat 

inflasi suatu negara mengalami penurunan, maka hal ini akan merupakan sinyal 

positif bagi investor seiring dengan turunnya risiko daya beli uang dan risiko 

penurunan pendapatan riil. Sehingga dalam keadaan demikian investor harus 

berhati dalam memilih portofolio investasi agar supaya menguntungkan. 

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis berikut 

menyajikan kerangka pemikiran yang menjadi pedoman dalam keseluruhan 

penelitian yang akan dilakukan. 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

2.15    Hipotesis 

1. Pengaruh suku bunga terhadap terhadap indeks harga saham. 

Salah satu komponen dari pengeluaran agregat adalah penanaman 

modal (investasi) oleh perusahaan-perusahaan. Tingkat bunga yang tinggi 

akan mengurangi penanaman modal dan apabila tingkat bunga rendah lebih 

banyak lebih banyak penawaran modal akan dilakukan (Sukirno, 2010). 

Tingkat suku bunga yang terlalu tinggi akan mempengaruhi nilai 

sekarang (present value) aliran kas perusahaan sehingga kesempatan-

kesempatan investasi yang ada tidak akan menarik lagi (Tandelilin, 2010). 

INFLASI 
Suku Bunga 

INDEKS SAHAM 
H2 H3 

H1 
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Tingkat bunga yang tinggi merupakan sinyal negatif terhadap harga saham. 

Tingkat bunga yang tinggi akan meningkatkan biaya modal yang harus 

ditanggung perusahaan. Disamping itu tingkat suku bunga yang meningkat 

menyebabkan investor menarik investasinya pada saham dan 

memindahkannya pada investasi yang lebih menguntungkan berupa tabungan 

atau deposito. Suku bunga bank Indonesia merupakan patokan dalam 

menentukan  besarnya bunga kredit dan tabungan. Suku bunga SBI yang  

tinggi tidak menggairahkan perkembangan usaha-usaha karena 

mengakibatkan   suku bunga bank yang lain juga tinggi. Disamping itu 

menyebabkan biaya operasional perusahaan juga meningkat, dan akan 

menurunkan laba perusahaan. Hal inilah yang akan berpengaruh terhadap 

menurunnya harga saham. Dari penjelasan di atas dapat diajukan hipotesis 

berikut: 

H1 :  Terdapat  pengaruh  negatif  suku  bunga terhadap  indeks  harga 

saham  properti dan real esatate di BEI. 

2. Pengaruh suku bunga terhadap inflasi. 

Menurut Sukirno (2010) Inflasi dapat didefenisikan sebagai suatu 

proses kenaikkan harga-harga yang berlaku dalam sesuatu perekonomian. 

Dari teori ilmu ekonomi makro, dapat disebutkan bahwa suku bunga akan 

berpengaruh pada kesediaan orang untuk berinvestasi. Investasi tersebut pada 

gilirannya akan berpengaruh pada sisi permintaan. Permintaan inilah yang 

akhirnya mempengaruhi inflasi. 

Tingkat suku bunga yang terlalu tinggi akan mempengaruhi nilai 

sekarang (present value) aliran kas perusahaan sehingga kesempatan-
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kesempatan investasi yang ada tidak akan menarik lagi (Tandelilin, 2010). 

Tingkat bunga yang tinggi merupakan sinyal negatif terhadap harga saham. 

Tingkat bunga yang tinggi akan meningkatkan biaya modal yang harus 

ditanggung perusahaan. Selain itu meningkatnya suku bunga akan 

mempengaruhi harga-harga barang dan jasa dipasar naik, baik secara perlahan 

maupun secara terus menerus, hal inilah yang akan berdampak pada tinggi 

berkembangan laju inflasi. Dari penjelasan di atas dapat diajukan hipotesis 

berikut: 

H2 :  Terdapat  pengaruh  positif suku  bunga   terhadap  inflasi pada 

perusahaan property dan real esatate di BEI. 

 

 

3. Pengaruh inflasi terhadap harga saham . 

Menurut  Tandelilin (2010) inflasi yang terlalu tinggi meyebabkan 

penurunan terhadap daya beli uang (purchasing power of money). Disamping 

itu, inflasi yang tinggi juga bisa mengurangi tingkat pendapatan riil yang 

diperoleh investor dari investasinya. Peningkatan inflasi secara relatif 

merupakan sinyal negatif bagi investor di pasar modal karena inflasi 

meningkatkan pendapatan dan biaya perusahaan. Jika peningkatan biaya 

produksi lebih tinggi dari peningkatan harga yang dapat dinikmati oleh 

perusahaan maka profitabilitasnya akan menurun dan dampaknya akan 

berpengruh terhadap return saham. Sebaliknya, jika tingkat inflasi suatu 

negara mengalami penurunan, maka hal ini akan merupakan sinyal positif 

bagi investor seiring dengan turunnya risiko daya beli uang dan risiko 

penurunan pendapatan riil. Sehingga dalam keadaan demikian investor harus 
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berhati dalam memilih portofolio investasi agar supaya menguntungkan. Dari 

paparan tersebut di atas dapat diajukan hipotesis berikut: 

H3 : Terdapat pengaruh negatif  tingkat inflasi terhadap indeks harga 

saham  properti dan real esatate di BEI. 

 

2.14.   Pandangan Islam yang Terkait dengan Penelitian 

Manusia bekerja untuk menghasilkan keuntungan (profit), sekalipun islam 

memberikan kebebasan kepada setiap manusia dalam mencari, menjual, membeli 

yang menjadi keinginan hatinya, namun islam menentang keras sifat ananiyah 

(egois) yang mendorong manusia kedalam ketama’kan pribadi untuk menumpuk 

kekayaan atas orang lain dan memperkaya diri sendiri kendati di atas penderitaan 

orang lain. Mencari keuntungan (profit) yang dilaknat dalam  islam adalah sebagai 

berikut:  

a. Keutungan (profit) yang diperoleh dengan jalan menimbun barang 

untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi yang mengakibatkan 

kesangsaraan bagi banyak orang. 

b. Keuntungan yang diperoleh dengan jalan yang tidak jujur, diantaranya 

melebih-lebihkan timbangan. 

Sebagaimana yang tercantum dalam ayat suci Al-Qur’an sebagai berikut: 

 اْلِميَسانََ تُْخِسُروا َوَلَ بِاْلقِْسطَِ اْلَوْزنََ َوأَقِيُموا

Artinya: “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu 

mengurangi neraca itu.”(QS. Ar Rahman:9) 

Ayat di atas menjelaskan menjelaskan bahwa Allah memerintahkan 

manusia untuk menegakkan timbangan dengan adil dan jangan berlaku curang. Ini 

menunjukkakan bahwa harus memperhatikan timbangan yang adil dalam semua 
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amal perbuatan manusia dan ucapan-ucapannya. Dapat diambil kesimpulan bahwa 

setiap manusia janganlah serakah terhadap apa yang diinginkan. Kesenangan 

dunia hanyalah sementara maka dari itu apa yang telah diberikan oleh Allah Swt 

hendaklah kita bersyukur, bukannya bersifat egois untuk kepuasannya sendiri.  

Sebagai manusia janganlah kita saling menzalimi orang lain karena itu 

dapat merugikan orang lain dan diri sendiri, dan sebagai manusia harus berbuat 

adil di kehidupannya sehari-hari agar tidak terbiasa pada perbuatan tercela yang 

dimana perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. 

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman dalam Q.S Annisa Ayat 29 yang 

berbunyi: 

Sebagaimana yang tercantum dalam ayat suci Al-Qur’an sebagai berikut: 

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu”. (Q.S Annisa:29) 

 

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada 

transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi 

muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan 

sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, 

memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang 

lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari’at. Kita boleh 
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melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan 

asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk 

bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah 

menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu 

Maha Kasih Sayang kepada kita. 

 

 


