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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Teori Pensignalan (Signaling Theory) 

Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena 

informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik 

untuk keadaan masa lalu,saat ini maupun keadaan yang masa akan datang bagi 

kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi 

yang lengkap, relevan, akurat,dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor 

dipasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Teori 

signal menjelaskan tentang bagaimana para investor memiliki informasi yang 

sama dengan manajer perusahaan tentang prospek perusahaan, namun dalam 

kenyataannya manajer sering memiliki informasi lebih baik dari investor luar 

(Yeye dalam Affinanda, 2015). 

Menurut Fahmi (2014) signaling theory adalah teori yang membahas 

tenntang naik turunnya harga dipasar, sehingga akan memberikan pengaruh 

kepada keputusan investor. Tanggapan para investor terhadap sinyal positif dan 

negatif adalah sanngat mempengaruhi kondisi pasar, mereka akkan bereaksi 

dengan berbagai cara dalam menanggapi sinyal tersebut, seperti memburu saham 

yang dijual atau melakukan tindakan dalam bentuk tindakan bereaksi seperti “wait 

and see”  atau tunggu dan lihat dulu perkembangan yang ada baru kemudian 

mengambil tindakan. Dan untuk dipahami keputusan wait and see bukan suatu 

yang tidak baik atau salah namun itu dilihat sebagai reaksi investor untuk 

menghindari timbulnya resiko yang besar karaena faktor pasar yang belum 



13 
 

member keuntungan atau berpihak kepadanya. Sehingga sinyall tentang informasi 

itu adalah suatu  hal yang sangat penting bagi investor untuk mengetahui kapan 

harus melakukan jual beli saham, agar investor tersebut dapat mendapatkan return 

saham sesuai yang diharapkannya dan juga dapat menghindari resiko-resiko yang 

tidak diinginkan. 

2.2. Pasar modal 

2.2.1. Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka 

panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuity (saham), 

reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal juga 

merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lainnya (misalnya 

pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Sedangkan 

undang‐undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal 

memberikan pengertian yaitu pasar modal merupakan suatu kegiatan yang 

bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik 

yang berkaitan dengan efek yang akan diterbitkannya, serta lembaga dan profesi 

yang berkaitan dengan efek.  

Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan 

prasarana kegiatan jual-beli dan kegiatan terkait lainnya. Di samping itu, pasar 

modal dapat mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien, karena dengan 

adanya pasar modal maka pihak yang kelebihan dana (investor) dapat memilih 

alternative investasi yang memberikan return yang paling optimal. 
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2.2.2. Pasar Modal Syariah 

Pasar modal syariah dikembangkan dalam rangka mengakomodir 

kebutuhan umat Islam di Indonesia yang ingin melakukan investasi di produk-

produk pasar modal yang sesuai dengan prinsip dasar syariah. Pasar modal syariah 

di Indonesia secara resmi dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan 

dengan penandatanganan kesepakatan antara BAPEPAM-LK dengan Dewan 

Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Walaupun secara resmi 

diluncurkan pada tahun 2003, namun instrumen pasar modal syariah telah hadir di 

Indonesia pada tahun 1997.Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Danareksa 

Syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT. Danareksa Investment Management. 

Selanjutnya Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT. Danareksa Investment 

Management meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) pada tanggal 3 Juli 2000 

yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara 

syariah. 

Pasar modal syariah adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran 

umum dan perdangangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek 

yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek yang 

menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syari’at Islam(Susyanti 

2016). 

Dari pengertian lain Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh 

mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang 

diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek 
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sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar 

modal yang akad pengelolaan perusahaan maupun cara penerbitannya memenuhi 

prinsip-prinsip syariah (Soemitra, 2009).  

2.3. Jakarta Islamic Index 

Di indonesia, perkembangan instrumen syariah di pasar modal sudah 

terjadi sejak tahun 1997. Diawali dengan lahirnya reksadana syariah yang 

diprakarsai danareksa. Selanjutnya, PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) bersama dengan 

PT. Dana Reksa Investment Management (DIM) meluncurkan Jakarta Islamic 

index (JII) yang mencakup 30 jenis saham dari emiten-emiten yang kegiatan 

usahanya memenuhi ketentuan tentang hukum syariah 

Dari saham yang dipilih dari emiten-emiten yang sesuai dengan syariah 

Islam sebanyak 30 tersebut, JakartaIslamic Index menjadikan sebagai tolok ukur 

(benchmark) dalam mengukur kinerja suatu investasi pada saham denganbasis 

syariah. Melalui indeks diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor 

untuk mengembangkan investasi dalam ekuiti secara syariah.Penentuan kriteria 

pemilihan saham dalam Jakarta Islamic Index melibatkan pihak Dewan Pengawas 

Syariah PT. Danareksa Invesment Management. 

Menurut Bambang (2001) dalam Irham (2015) JII merupakan index yang 

berisi 30 saham perusahaan yang memenuhi criteria investasi berdasarkan islam, 

dengan prosedur sebagau berikut: 

1. Saham dipilih harus sudah tercatat paling tidak 3 bulan terakhir 

kecuali yang masuk 10 saham kapitalis terbesar. 
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2. Mempunyai rasio hutang terhadap aktiva tidak lebih 90% dilaporan 

keuangan tahunan  

3. Dari yang masuk criteria 1 dan 2 dipilih 60 saham dengan urutan 

rata-rata kapitalisasi pasar terbesar selama satu tahun terakhir 

4. Kemudian diilih 30 saham dengan urutan tingkat likuiditas rata-rata 

nilai perdagangan regular selama satu tahun terakhir. 

2.4. Saham 

2.4.1. Pengertian Saham 

Saham adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada 

suatu perusahaan. Ketika perusahaan mendapatkan lebih banyak aset dan 

menghasilkan lebih banyak keuntungaan tunai, nilai dari bisnis akan meningkat. 

Peningkatan ini dalam penilaian bisnis akan mengangkat nilai saham dari bisnis 

tersebut. Bagaimanapun, jika keadaan yang sebaliknya terjadi, nilai saham akan 

menurun atau hal terburuknya adalah perusahaan menjadi pailit (Irham, 2012). 

Dalam pengertian lain (Tjiptono dan Hendy, 2001). saham merupakan 

sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu 

perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan memiliki saham, berarti ikut memiliki 

perusahaan sehingga berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS).Keuntungan yang didapat yang didapat investor dengan membeli saham 

ada dua macam yaitu mendapatkan dividen dan capital gain.Porsi kepemilikan 

ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan 

tersebut. 
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2.4.2. Jenis-jenis Saham 

Saham sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu saham biasa (common stock), 

saham preferen (preferred stock) dan saham treasuri. 

1) Saham Biasa (common stock) 

Saham biasa (common stock) adalah saham yang paling dikenal masyarakat. 

Diantara emiten, saham biasa juga merupakan yang paling banyak digunakan 

untuk menarik dana dari masyarakat. Jadi, saham biasa paling menarik, baik bagi 

pemodal maupun bagi emiten.Dimana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti 

RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang 

Saham Luar Biasa) serta berhak untuk menentukan membeli rightissue (penjualan 

saham terbatas) atau tidak, yang selanjutnya diakhir tahun akan memperoleh 

keuntungan dalam bentuk dividen. 

2) Saham Preferen (preferred stock)  

Merupakan saham dengan hak atas asset dan pendapatan perusahaan yang 

memiliki unsure tak terbtas.Saham preferen juga memiliki sifat gabungan (hybrid) 

antara obligasi dan saham biasa, Seperti obligasi yang membayarkan bunga atas 

pinjaman, sahampreferen memberikan hasil yang tetap berupa dividen preferen, 

seperti saham biasa dalam hal likuidasi.Pemegang saham preferen mempunyai 

beberapa hak, yaitu hak atas deviden tetap dan hak pembayaran terlebih dahulu 

dari pemegang saham biasa. 
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3) Saham Treasuri (treasury stock)  

Saham Treasuri adalah saham milik perusahaan yang pernah dikeluarkan 

dan beredar, kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk tidak di 

pensiunkan tetapi disimpan sebagai treasuri 

2.5. Return Saham 

Tujuan investor dalam berinvestasi adalah memaksimalkan return,tanpa 

melupakan faktor risiko investasi yang harus dihadapinya.Return merupakan salah 

satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan 

atas keberanian investor menaggung resiko atas investasi yang dilakukannya. 

Surat saham adalah dokumen sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan. 

Return saham terdiri dari capital gain dan dividen yield. Capital gain adalah 

selisih antara harga jual dan harga beli persaham per lembar dibagi dengan harga 

beli, dan dividen yield adalah dividen per lemabr dibagi dengan harga beli saham 

per lembar. 

Return merupakan hasil yang diperoleh dari`investasi. Return dapat berupa 

return realisasi yang sudah terjadi atau return ekspetasi yang belum terjadi tetapi 

yang diharapakan terjadi di masa yang akan datang. Investor`akan 

mempertimbangkan tingkat imbalan yang diharpakannya di masa yang`akan 

datang  untuk suatu investasi yang dilakukannya saat ini.`Imbalan hasil`yang 

direalisasikannya belum tentu sesuai dengan yang diharapkannya. Ketidakpastian 

ini disebut resiko ( Hartono 2003, dan Marshal 2009) 
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Rate of  Return merupakan ukuran terhadap hasil suatu investasi. Dalam 

melakukan investasi, orang akan memelih investasi yang memberikan hasil (rate 

of return) yang tinggi. 

2.6. Kurs Rupiah 

Menurut  Musdholifah & Tony (2007) dalam  Akbar (2013) nilai tukar atau 

kurs adalah perbandingan antara harga mata uang suatu negara dengan mata uang 

negara lain. Misal kurs rupiah terhadap dollar Amerika menunjukkan berapa 

rupiah yang diperlukan untuk ditukarkan dengan satu dollar Amerika.Dan 

menurut Mankiw (2003) dalam Miftahul (2015) kurs (exchange rate) antara dua 

negara adalah tingkat harga yang disepakati penduduk kedua negara untuk saling 

melakukan perdagangan.Mankiw membedakan kurs menjadi dua, yaitu kurs 

nominal (nominal exchange rate) dan kurs rill (real exchange rate). 

2.7. Inflasi 

 Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara 

umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak 

disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada sebagian besar dari 

harga barang-barang lain. Syarat adanya kecenderungan menaik yang terus 

menerus juga perlu diingat.Kenaikan harga-harga misalnya musiman, menjelang 

hari-hari besar, atau yang terjadi sekali saja (dan tidak mempunyai pengaruh 

lanjutan) tidak disebut inflasi.Kenaikan harga yang dalam skala besar setidaknya 

dalam jangka waktu satu bisa disebut inflasi (Sunariyah, 2006). 

 Terdapat berbagai macam jenis inflasi. Beberapa kelompok besar dari inflasi 

adalah : 
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1. Policy incuded, disebabkan oleh kebijakan ekspansi moneter yang juga 

bisa merefleksikan defisit anggaran yang berlebihan dan cara 

pembiayaannya. 

2. Cost-push inflation, disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya yang bisa 

terjadi walaupun pada saat tingkat pengangguran tinggi dan tingkat 

penggunaan kapasitas produksi rendah. 

3. Demand-pull inflation, disebabkan oleh permintaan agregat yang 

berlebihan yang mendorong kenaikan tingkat harga umum. 

Inertial inflaton, cenderung untuk berlanjut pada tingkat yang sama sampai 

kejadian ekonomi yang menyebabkan berubah. Jika inflasi terus bertahan, dan 

tingkat ini diantisipasi dalam bentuk kontrak finansial dan upah, kenaikan inflasi 

akan terus berlanjut. 

2.8. Intelectual Capital (AVCI
TM

) 

Menurut Brooking (1996) dalam Nanal (2014) menyatakan bahwa Intelectual 

Capital adalah istilah yang diberikan kepada aset tidak berwujud yang merupakan 

gabungan dari pasar dan kekayaan intelektual, yang berpusat pada manusia dan 

infrastruktur yang memungkinkan perusahaan untuk berfungsi. Roos et al. (1997) 

dalam Nanal (2014) menyatakan bahwa intellectual capital termasuk semua 

proses dan aset yang tidak biasanya ditampilkan pada neraca dan seluruh aset 

tidak berwujud (merek dagang, paten dan brands) yang dianggap sebagai metode 

akuntansi modern. 

Dengan demikian, Intellectual Capital merupakan sumber daya perusahaan 

yang berbasis pengetahuan dan berupa asset tidak berwujud yang dapat dijadikan 
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nilai tambah bagi perusahaan dan pakar peneliti mengklasifikasikan kedalam tiga 

komponen yaitu: human capital, structural capital atau Organizational Capital, 

dan customer capital yang dimiliki perusahaan. Selain itu, Intellectual capital 

mampu digunakan perusahaan untuk menciptakan inovasi dan persaingan bisnis 

yang kompetitif. 

Dalam penelitian ini Intellectual Capital di ukur dengan Value Added 

Intelectual Coeffient (VAIC
TM

) yaitu metode pengukutan Intellectual Capital (IC) 

secara moneter yang dikembangkan oleh Polic tahun 1998. Metode ini 

menggabungkan antara human capital, structural capital dan capital 

employed,hal yang terpenting dalam mengukur IC mengetahui Value Added yang 

di ciptakan perusahaan.  Value Added tersebut membentuk hubungan dengan item 

pembentu IC yang dimiliki perusahaan antara lain: 

1. Human Capital Efficiency (VAHU) 

Bontis (1999) dalam Rhoma (2015) mengungkapkan bahwa elemen dari 

manusia adalah kemampuan dalam belajar, berubah, berinovasi dan memunculkan 

ide kreatif yang dapat mendukung keberlangsungan organisasi jangka panjang, 

Human Capital merukan aktiva tak berwujud yang dimiliki perusahaan dalam 

bentuk kemampuan intelektual, kreativitas dan inovasi yang dimiliki karyawan. 

2. Structural Capital Efficiency (STVA) 

Widyaningrum (2004) dalam Rhoma (2015) Structural Capital meliputi 

kemampuan perusahaan untuk menjangkau pasar atau hardware, software, dan 

lain-lain yang mendukung perusahaan.Dengan kata lain merupakan sarana 

prasarana pendukung kinerja karyawan. 
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3. Capital Employed Efficiency (VACA) 

Polic (1999 ) dalam Rhoma (2015) menyatakan bahwa capital employed 

merupakan tingkat efisiensi yang diciptakan oleh modal fisik dan keuangan. Hal 

ini memperlihatkan semakin tinggi nilai capital employed suatu perusahaan maka 

semakin efisien pengelolaan modal intelektual berupa bangunan, tanah, peralatan, 

atau pun teknologi yang dengan mudah dibeli dan dijual di pasar pada perusahaan 

yang bersangkutan 

2.9. Leverage 

Rasio leverage mengukur tingkat solvabilitas suatu perusahaan. Rasio ini 

menunjukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban 

finansialnya seandainya  perusahaan  tersebut pada saat itu di likuidasi. Dengan 

demikian leverage atau solvabilitas berarti kemampuan suatu perusahaan untuk 

membayar semua utang-utangnya, baik jangka panjang maupun jangka pendek. 

(Sawir, 2005). 

Dalam penelitian ini untuk variabel leverage digunakan Rasio utang atau Debt 

Ratio (Debt to Total Asset Ratio). Rasio ini memperlihatkan proporsi antara  

kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi hasil 

persentasenya, cenderung semakin besar risiko keuangannya bagi kreditor 

maupun pemegang saham ( Hanafi dan Halim, 2009). Rasio ini dapat 

diformulasikan sebagai berikut : 

  Total Debt  

Debt Ratio  = 

       Total Assets 
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2.10. Struktur Modal 

 Struktur modal atau struktur keuangan merupakan cara perusahaan membiayai  

aktivanya. Struktur ini terdiri dari hutang jangka pendek, hutang jangka panjang  

dan modal pemegang saham. Sumber dana yang digunakan pada hakikatnya  

merupakan komposisi dana atau struktur modal. Groth dan Anderson (1997)  

dalam Bram (2008) menyatakan komposisi efisien dapat mengurangi biaya modal. 

Turunnya biaya modal secara langsung meningkatkan return bersih ekonomi dan 

meningkatkan nilai perusahaan. Keputusan untuk memilih sumber pembiayaan 

merupakan keputusan bidang keuangan yang sangat penting bagi perusahaan. 

Rasio hutang jangka panjang terhadap modal sendiri (long time debt to equity 

ratio) menggambarkan struktur modal perusahaan dan rasio utang terhadap 

modal.  

 Riyanto (2001) menyatakan bahwa struktur modal adalah perbandingan atau 

perimbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh 

perbandingan utang  jangka panjang terhadap modal sendiri. 

  Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa struktur modal 

adalah perimbangan atau perbandingan antara hutang (Debt) dengan modal sendiri 

(Equity) yang digunakan perusahaan untuk membiayai  aktivanya. Hutang  dan 

modal sendiri  mempunyai konsekuensi financial yang berbeda. Oleh  karena  itu, 

investor harus memahami dengan baik keduanya. 

 Struktur modal dalam penelitian ini merupakan gambaran dari proporsi 

penggunaan hutang atas investasi dalam perusahaan. Maka struktur modal diukur 

dengan menggunakan Debt to Equity Ratio (DER). Debt to equity ratioadalah  



24 
 

rasio yang menunjukkan perbandingan antara hutang yang diberikan oleh para 

kreditur dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan 

(Husnan,2005). Rasio ini memperlihatkan proporsi penggunaan hutang 

dibandingkan modal sendiri untuk membiayai investasinya. 

 DER dapat memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki 

perusahaan, sehingga tingkat resiko tidak terbayarkannya suatu hutang juga dapat 

dilihat. Penggunaan hutang yang besar mempunyai biaya hutang yang besar pula. 

Hal tersebut akan menjadi beban bagi perusahaan yang dapat menurunkan tingkat 

kepercayaan investor. Investor cenderung menjauhi saham-saham yang  memiliki 

DER yang tinggi. Karena saham dengan hutang yang dominan atas modal 

memiliki resiko likuidasi yang besar dibandingkan dengan saham yang struktur 

modalnya didominasi pihak internal seperti dana dari para pemegang saham dan 

laba ditahan. Bisa dinyatakan dengan Rumus (Agus, 2001): 

    Total Hutang 

Debt equity ratio  = 

    Total Modal Sendiri 

 

2.11. Investasi dan Jual Beli saham dalam Islam 

 Dalam Al-Qur’an nul Karim surah al-Hasyar ayat yang ke 18 Alloh 

Subbahaanawata’ala berfirman yang berbunyi: 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 

Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); 

dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan”. 
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Pada ayat diatas Allah memanggil khusus orang-orang yang beriman untuk 

selalu takut kepada Allah atas semua apa yang telah kita kerjakan baik itu berupa 

larangan maupun itu berupa hal-hal yang diperintakan Allah pada kita, dan 

hendaklah kita selalu memperhatikan atau menghitung-hitung diri kita terhadap 

apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok (akhirat) yang itu sebagai bekal 

kita untuk menghadapi perhitungan Alloh, yang pada saat itu akan ditampakkan 

segala apa yang telah kita kerjakan walaupun sebesar telapak kaki semut yang 

hitam di atas batu yang hitam. Dan kita harus menyerahkan hasilnya sepenuhnya 

kepada Allah setelah kita berusaha karena Allah Maha Mengetahui terhadap apa 

yang kita kerjakan. 

Agama Islam selalu mendorong kita untuk menguasai dan memanfaatkan 

sektor-sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif 

seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan, jasa dan sebagainya yang 

ditujukan untuk kemashalatan dan kepentingan bersama. Perniagaan atau jual beli 

adalah perbuatan yang dihalalkan oleh Alloh, dan Nabi Muhammad 

Solallohualaihiwassalam juga mengatakan reski umatnya yang paling besar adalah 

melalui perdagagan. Seperti telah dikatakan dalam sejarah, orang muslim selalu 

menjalankan perniagaan dengan kejujuran dan aturan yang sangat ketat yang 

dilandasi oleh aturan-aturan agama. Aturan ini antara lain, tidak menjual barang 

haram, tidak mengambil untung berlebihan, tidak berkata bohong atas barang 

dagangannya untuk meyakinkan calon pembelinya, harus menimbang dengan 

benar dan tidak menimbun dagangan tersebut, Firman Alloh dalam surah An-nisa 

ayat 29: 
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“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 diantara kamu.Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu sesungguhnya allah adalah maha penyayang kepadamu.” 

 

2.12. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

NO Penelitian/ Tahun Variabel Hasil 

1 Dewi Marlina  

Eka Nurmala Sari 

(2009) 

 

Independen : 

NPM, ROA, 

ROE dan DER 

 

 

Dependen : 

return  saham. 

  Metodeologi 

Kuantitatif 

 

rasio keuangan yang  terdiri dari  rasio NPM, ROA, 

ROE dan DER berpengaruh secara simultan 

terhadap return saham. Rasio  keuangan  yang  

berpengaruh  secara  parsial  terhadap return  saham  

perusahaan manufaktur  yang  terdaftar  di BEI  

adalah  rasio NPM  dan DER  sehingga  secara  

langsung  rasio  ini  dominan mempengaruh  

perubahan  return saham perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI.   

2 Karina aprilia 

permatasari (2016) 

 

Independen : 

Return on Asset  
(ROA), Debt  to 
Assets Ratio  
(DAR), Current 
Ratio  (CR), Total  
Assets Turn Over 
(TATO) dan 
Earnings per 
Share (EPS). 

 

Dependen : 

Return saham 

Metodeologi 

Deskriptif 

Hasil uji analisis Partial Least Square menyatakan 

bahwa intellectual capital tidak  berpengaruh  

terhadap  return  saham  perusahaan. Hasil  uji  

analisis  Partial Least  Square  menyatakan  bahwa  

intellectual  capital  berpengaruh  positif signifikan  

terhadap  kinerja  keuangan  perusahaan  dan  kinerja  

keuangan  berpengaruh  positif  tidak  signifikan  

terhadap  return  saham  perusahaan.  Hasil analisis 

tidak langsung Partial Least Square menunjukan 

bahwa kinerja keuangan gagal  menjadi  media  

penghubung  antara  intellectual  capital  terhadap  

return saham perusahaan.  
. 
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3 Akbar Faoriko & 

Sukirno (2013) 

 

Independen : 

Inflasi, Suku 

Bunga Dan Nilai 

Tukar Rupiah 

 

Dependen : 

Return Saham 

Metodeologi 

Kuantitatif 

Berdasarkan hasil  analisisstatistik dapat  

disimpulkan  (1).  Inflasi  berpengaruh  negatif  

dan  signifikan  terhadap  Return  Saham (2).Suku  

Bunga  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  

terhadap  Return  Saham (3).Nilai  Tukar  Rupiah  

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return 

Saham (4).  Inflasi,  Suku  Bunga  dan Nilai  Tukar  

Rupiah  secara  simultan  

berpengaruh signifikan terhadap Return Saham pada 

perusahaan manufaktur yang  terdaftar di BEI 

periode 2008-2010. 

4 Dede Winarno ( 2003) 

 

Independen : 

Profitabilitas, 

Struktur Modal, 

dan Operating 

Cash Flow 

 

Dependen: 

Return saham 

Metodologi 

Kuantitatif 

1)profitabilitas berpengaruh signifikan positif 

terhadap return saham 2) struktur modal tidak 

berpngaruh signifikan negatif terhadap return saham 

3)  operating  cashflow tidak  berpengaruh signifikan  

positif  terhadap return saham 

5 Rahmatul Aufa (2009) Independen : 

debt  to equity 

ratio  

(DER), beta, 

current Ratio 

(CR) 

 

Dependen : 

Return saham 

(abnormal 

return) 

Metodologi 

Kuantitatif 

 

Berdasarkan hasil  analisis  regresi berganda  dengan 

tingkat  signifikansi 5%,  maka  hasil  penelitian  ini  

menyimpulkan: (1) debt to equity ratio tidak 

berpengaruh terhadap return saham (2) beta 

berpengaruh signifikan negative terhadap return 

saham (3) current ratio  tidak berpengaruh  terhadap 

return 
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6 Peter Sanjaya 

Martha Ayerza Esra 

( 2012) 

Independen : 

Revenue, Firm 

Size, Leverage 

 

Dependen : 

Return saham 

Metodologi 

Kuantitatif 

Hasil penelitian menunjukkan cukup bukti  

Bahwa revenue, size perusahaan dan leverage 

berpengaruh terhadap  return saham. Tetapi  hasil  

Penelitian ini  menunjukkan tidak  cukup bukti 

bahwa leverage berpengaruh terhadap return 

saham.Kesimpulan  yang diperoleh dari hasil  

penelitian ini  bertentangan dengan teori  yang 

mengatakan bahwa  revenue berpengaruh  positif 

terhadap return saham,  size perusahaan  

Berpengaruh negatif  terhadap return saham  dan 

levarege berpengaruh  negatif  terhadap return 

Saham 

Sumber: Penelitian terdahulu 

2.13. Hipotesis Dan Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Kurs Rupiah dan Return Saham Syariah 

Tandelilin (2010) mengatakan bahwa nilai kurs berdampak positif terhadap 

return saham. Menguatnya kurs mata uang domestik terhadap mata uang asing 

merupakan sinyal positif bagi perekonomian yang sedang mengalami inflasi. 

Menguatnya kurs mata uang domestik terhadap mata uang asing akan 

menurunkan biaya impor bahan baku untuk produksi dan akan menurunkan 

tingkat suku bunga yang berlaku. Hal ini akan mengakibatkan investor untuk 

membeli saham yang berakibat pada peningkatan harga saham dan return saham. 

Teori tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan Achmad 

(2009) menyatakan variabel Nilai Tukar Rupiah memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap indeks harga saham sektor property selama periode tahun 

2000-2008 dan penelitian Akbar (2013) menemukan hasil Nilai Tukar Rupiah 
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berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return Saham pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2008-2010. 

Dari penjelasan materi-materi dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat 

diambil hipotesis yaitu: 

H1 : Diduga Kurs Rupiah berpengaruh signifikan terhadap Return 

Saham Syariah 

2. Pengaruh Inflasi dan Return Saham Syariah 

Inflasi merupakan kenaikan harga yang terjadi secara terus menerus dalam 

jangka waktu yang cukup lama. Di bidang moneter, laju inflasi yang tinggi dan 

tidak terkendali dapat mengganggu upaya perbankan dalam mengerahkan dana 

masyarakat. Hal ini disebabkan, karena tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan 

tingkat suku bunga riil menjadi menurun.Jika dilihat dari segi perusahaan, inflasi 

dapat meningkatkan faktor produksi dan menurunkan profitabilitas perusahaan 

(Sunariyah, 2006). 

Teori tersebut didukung pula oleh beberapa penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya.Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2013). Ia 

mengemukakan bahwa hasil pengujian kurs rupiah terhdap saham didapati 

berpengaruh negatif dan signifikan dan variable inflasi berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Return Saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI juga penelitianAyu (2014) pada perusahaan Consumer Good di BEI 

mengemukakan hasil Secara parsial didapati bahwa Inflasi yang berpengaruh 

signifikan pada return saham 
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Dari penjelasan materi-materi dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat 

diambil hipotesis yaitu: 

H2 : Diduga Inflasi berpengarug signifikan terhadap Return Saham 

Syariah 

3. Pengaruh Intellectual Capital dan Return Saham Syariah 

Intellectual Capital merupakan sumber daya perusahaan yang berbasis 

pengetahuan dan berupa asset tidak berwujud yang dapat dijadikan nilai tambah 

bagi perusahaan dan pakar peneliti mengklasifikasikan kedalam tiga komponen 

yaitu: human capital, structural capital atau Organizational Capital, dan 

customer capital yang dimiliki perusahaan. Selain itu, Intellectual capital mampu 

digunakan perusahaan untuk menciptakan inovasi dan persaingan bisnis yang 

kompetitif. 

(VAIC
TM

) merupakan instrument untuk mengukur IC perusahaan secara 

moneter dengan kemampuan perusahaan untuk menciptakan Value Added.Dengan 

pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Value Added Intellectual 

Coefficient (VAIC
TM

) berpengaruh positif terhadap Saham Syariah. 

Dugaan ini didukung pula oleh beberapa penelitian yang telah dilakukan 

Dumay and Tull (2007) dalam Muhammad (2011) yang menguji hubungan antara 

Intelectual Capital (IC) dengan harga saham dengan menggunakan metode “event 

studies” pada laporan keuangan perusahaan yang terdaftar dalam Australian 

Securities Exchange (ASX). Hasil penelitian menunjukkan bahwa IC dapat 

mempengaruhi abnormal return kumulatif pada harga saham perusahaan dan oleh 

Rhoma (2015) yang penelitiannya menunjukkan bahwa IC (VAICTM) 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan dan juga 

IC (VAICTM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Dari penjelasan materi-materi dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat 

diambil hipotesis yaitu: 

H3 : Diduga Intelectual Capital berpengaruh signifikan terhadap 

Return saham syariah 

4. Pengaruh Leverage dan Return Saham Syariah 

Rasio leverage mengukur tingkat solvabilitas suatu perusahaan. Rasio ini 

menunjukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban 

finansialnya seandainya  perusahaan  tersebut pada saat itu di likuidasi. Dengan 

demikian leverage atau solvabilitas berarti kemampuan suatu perusahaan untuk 

membayar semua utang-utangnya, baik jangka panjang maupun jangka pendek. 

(Sawir, 2005). 

Ulupui  (2005)  meneliti  tentang  pengaruh  rasio  likuiditas,  aktivitas,  

leverage dan profitabilitas  terhadap  return  saham pada 13 perusahaan  yang  

tergolong dalam barang  konsumsi  di BEJ. Hasil  penelitiannya membuktikan  

bahwa  rasio  likuiditas, leverage dan profitabilitas berpengaruh terhadap return 

saham. 

Dari penjelasan materi-materi dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat 

diambil hipotesis yaitu: 

H4 : Diduga Leverage berpengaruh signifikan terhadap return saham 

syariah 
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5. Pengaruh Struktur Modal dan Return Saham Syariah 

Struktur  Modal  berkaitan  dengan pendanaan  perusahaan.  Perusahaan  dapat 

didanai dengan  hutang  atau dana  dari pemegang  saham. Struktur  Modal  dalam 

penelitian  ini  menggambarkan  komposisi hutang  atas  modal  dalam  investasi 

perusahaan.  Untuk  itu  struktur  modal diukur  dengan  Debt  to  Equity  Ratio 

(DER). Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang menunjukkan  

perbandingan antara  hutang  yang  diberikan  oleh  para kreditur dengan jumlah 

modal sendiri yang diberikan  oleh  pemilik  perusahaan (Husnan, 2005). 

 Struktur Modal menunjukan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai  

investasinya, sehingga dengan mengetahui struktur modal investor dapat 

mengetahui keseimbangan  antara  risiko dan  tingkat pengembalian investasinya, 

dan mendapatkan seberapa besar return yang akan diperoleh. Pemenuhan  

kebutuhan dana perusahaan dari sumber modal sendiri berasal dari modal saham, 

laba ditahan, dan cadangan. Jika dalam pendanaan perusahaan yang berasal dari 

modal sendiri masih memiliki kekurangan (defisit) maka perlu  dipertimbangkan  

pendanaan perusahaan yang berasal dari  luar, yaitu dari hutang (debt  financing). 

  Struktur Modal  yang  digunakan  oleh  perusahaan untuk mendanai  aktivitas  

operasinya  akan menjadi pertimbangan bagi  investor untuk berinvestasi,  karena  

investor mengharapkan  kembalian  keuntungan yang  tinggi  return  atas  saham  

yang dimiliki dari perusahaan tersebut. Rasio hutang yang tinggi menunjukkan  

hutang perusahaan dibiayai oleh modal saham yang ditanamkan investor, 

sehingga investor merasa terbebani dengan besarnya hutang yang dimiliki 
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perusahaan. Investor akan merespon informasi yang berkaitan dengan resiko, 

karena investor cenderung bersifat risk averse  (Tandelilin,  2001).  

 Investor tidak ingin mengambil  resiko yang besar dalam berinvestasi dengan  

harapan bahwa investor nantinya memperoleh pengembalian (return) saham yang 

menguntungkan bagi mereka. Semakin tinggi struktur modal (kebijakan hutang 

dalam investasi) berarti tingkat pengembalian akan kecil untuk investor, 

mengingat besarnya biaya  yang  harus dibayar untuk  hutang  tersebut, sehingga 

berakibat pada return saham.  

Penelitian yang dilakukan Inung (2009) pada perusahaan industri tekstil 

sepanjang tahun 2003-2007 yang meneliti analisis  informasi fundamental 

terhadap return saham, dan  menemukan  hubungan negatif Debt to Equity Ratio 

(DER) dengan return  saham.  Artinya  pasar  memberikan negatif  terhadap  

informasi  hutang perusahaan yang digambarkan dari Debt to Equity  Ratio  

(DER)  karena  dianggap sebagai resiko yang akan di tanggung. 

 Dari penjelasan materi-materi dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat 

diambil hipotesis yaitu: 

H5: Diduga Struktur Modal berpengaruh signifikan terhadap return 

saham syariah 
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2.14. Desain Penelitian 

 

H1 

H2 

     H3 

     H4 

     H5 

           

            

 Keterangan: 

    : Secara Parsial 

Kurs  (X1) 

Inflasi (X2) 

Return Saham  (Y) 

 

 

Intelectual Capital  (X3) 

 

Leverege (X4) 

Struktur Modal (X5) 


