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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pasar modal adalah sebuah pasar atau instrumen keuangan yang memperjual 

belikan surat-surat berharga berupa obligasi dan equitas atau saham untuk jangka 

panjang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta, dan 

kegiatannya dilaksanakan di bursa dimana tempat bertemunya para pialang yang 

mewakili investor. Tidak hanya itu, selain perusahaan atau pialang, di dalamnya 

juga termasuk lembaga ataupun institusi yang terkait dengan efek. Pasar modal 

menawarkan ragam instrumen investasi diluar investasi mainstream seperti 

misalnya, menabung di bank, emas, properti serta asuransi. Pasar modal menjadi 

satu alternatif instrumen investasi dengan tujuan untuk mengamankan portofolio 

aset. investor tidak perlu khawatir investasi di pasar modal karena pasar modal 

diatur dengan peraturan perundang-undangan yang resmi  yaitu Undang-Undang 

No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar modal. 

Secara perlahan namun pasti, pasar modal tumbuh menjadi bagian penting 

dari pertumbuhan dan  perkembangan perekonomian indonesia. Sebagai Negara 

yang telah membangun dan mengejar ketertinggalannya dari Negara Negara lain, 

maka faktor pembiayaan perusahaan merupakan salah satu factor penentu dan 

pasar modal diharapkan mampu menjadi alternative pendanaan perusahaan-

perusahaan.

https://www.cermati.com/artikel/produk-pasar-modal-keuntungan-dan-risiko-yang-mesti-diketahui
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Kehadiran pasar modal di Indonesia mempunyai pengaruh yang penting 

dalam menunjang perekonomian suatu Negara. Pasar modal merupakan suatu 

sarana yang dapat di manfaatkan untuk memobilisasi dana, baik dari dalam 

maupun dari luar negeri. Sementara bagi investor pasar modal, merupakan  

wahana uuntuk mneginvestasikan dananya. Investor dalam menanamkan dananya 

di pasar modal tidak hanya bertujuan dalam jangka pendek tetapi juga bertujuan 

untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang. Pasar modal Indonesia 

merupakan Negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar didunia, maka 

sudah seharusnya dalam menjalankan aktivitas kehidupan sesuai dengan aturan 

yang ditetapkan oleh syariat islam. Hal tesebut memberikan kesempatan besar 

dalam pengembangan konsep syariah dikehidupan masyarakat indonesia. Salah 

satuh bentuk pengembangan konsep syariah tersebut adalah penerapan syaraih 

pada instrument keuangan berupa pasar modal syariah. 

Permintaan permodalan pada pasar modal Indonesia  setiap tahunnya 

cenderung menunjukkan peningkatan, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 

jumlah investor saham di pasar modal telah menembus angka 500 ribu, atau 

tepatnya 500.037 pada tahun 2016. Dan juga rata-rata nilai transaksi harian dalam 

Bursa Efek Indonesia (BEI) juga meningkat mencapai angka Rp 8,14 triliun per 

harinya, angka tersebut naik 16,19 persen diabandingkan dari tahun sebelumnya 

yaitu tahun 2015 sebesar Rp 7 triliun per harinya (www.cnnindonesia.com, 2016). 

Dengan meningkatnya transaksi tersebut, maka keuntungan yang diperoleh baik 

oleh emiten maupun investor membuat pasar modal terus membaik dan 

berkembang, Perkembangan tersebut tentunya juga diikuti oleh Jakarta Islamic 

http://www.cnnindonesia.com/
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Index (JII) yang merupakan salah satu bagian dari Bursa Efek Indonesia (BEI) 

untuk merespon kebutuhan informasi yang berkaitan dengan investasi saham 

syariah. Pembentukkan indeks ini diambil berkaitan dengan semakin banyaknya 

pengembangan ekonomi umat Islam di tanah air. 

Hal tersebut juga mendorong OJK mengeluarkan keputusan Nomor: Kep- 

56/D.04/2016 tentang Daftar Efek Syariah yang mulai berlaku pada 1 Desember 

2016. Daftar Efek Syariah sendiri merupakan panduan investasi bagi pihak 

pengguna Daftar Efek Syariah, seperti manajer investasi pengelola reksa dana 

syariah, asuransi syariah dan investor yang mempunyai keinginan untuk 

berinvestasi pada portofolio Efek Syariah, serta referensi bagi penyedia indeks 

syariah, seperti PT Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan Jakarta Islamic Index 

(www.ojk.go.id, 2016). Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatakan, saham 

syariah di pasar modal syariah Indonesia masih bagus. Hal ini ditandai dengan 

pertumbuhan investor pada 2016 yang mencapai lebih dari 100 persen dan jumlah 

saham syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) juga 

meningkat sekitar 345 saham syariah. Jumlah investor pada akhir 2016 tumbuh 

sekitar 10 ribu investor. Dari jumlah 345 tersebut, Daftar Efek Syariah (DES) 

terbesar berasal dari sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi sebanyak 87 saham 

atau 25,2% dari total Daftar Efek Syariah (DES), diikuti sektor Properti, Real 

Estate dan Konstruksi Bangunan sebanyak 58 saham atau 16,81% dan DES dari 

sektor Industri Dasar dan Kimia 15,07% dari total DES.(www.republika.co.id, 

2016). 

http://www.ojk.go.id/
http://www.republika.co.id/
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Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mencatat pada akhir Mei 2016 mencatat 

aset keuangan syariah meningkat hingga Rp3.952,1 triliun. Angka tersebut terdiri 

dari pasar modal syariah sebesar Rp3.579,4 triliun perbankan syariah sebesar 

Rp297,9 triliun, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah sebesar Rp74,8 

triliun. Pada sektor aset pasar modal syariah terdiri dari saham syariah Rp3.172 

triliun, sukuk korporasi Rp11,11 triliun, sukuk negara Rp386,17 triliun dan 

reksadana syariah Rp9,92 triliun, dalam perbankkan syariah tumbuh 9,38% 

dibanding posisi yang sama tahun lalu dengan total Dana Pihak Ketiga Rp238,37 

triliun dan total pembiayaan Rp217,86 triliun, sedankan aset Industri Keuangan 

Non-Bank (IKNB)  Syariah dengan terdiri dari aset Perusahaan Asuransi Syariah 

Rp29,83 triliun, Perusahaan Pembiayaan Syariah Rp27,51 triliun, Perusahaan 

Modal Ventura Syariah Rp469 miliar, Perusahaan Penjaminan Syariah Rp673 

miliar, PT Pegadaian (Persero) Rp4,10 dan Lembaga Pembiayaan Ekspor 

Indonesia (LPEI) Rp12,21triliun (Sindonews.com). 

Pertumbuhan yang baik pada asset keuangan syariah merupakan alasan 

mengapa investor tertarik melakukan transaksi pada sektor saham syariah, selain 

itu perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) dijadikan sebagai 

tolak ukur dalam mengukur kinerja suatu investasi pada saham yang berbasis 

syariah dan juga perusahaan pada sektor ini mencakup 30 jenis saham berbasis 

syariah yang memiliki kapitalisasi modal terbesar sehingga memberikan  

pengaruh yang besar terhadap perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. 

Saham merupakan salah satu indikator pada pasar modal syariah yang 

memberikan peran penting dalam mendongkrak perkembangan pasar modal, 
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perusahaan yang telah go public haruslah menjaga kinerjanya sebagai fungsi dari 

nilai perusahaan karena apabila kinerja perusahaan meningkat maka nilai 

perusahaan akan semakin tinggi yang tentunya diikuti dengan kenaikan harga 

saham perusahaan tersebut, begitupun sebaliknya apabila kinerja perusahaan 

menurun maka akan diikuti dengan penurunan harga saham dikarenakan 

hilangnya kepercayaan investor terhadap perusahaan tersebut, yang hal ini 

menjadi landasan mengapa perubahan harga saham berkaitan dengan penilaian 

perusahaan. 

Syarat utama yang diinginkan oleh para investor untuk bersedia 

menyalurkan dananya melalui pasar modal adalah perasaan aman akan investasi 

dan tingkat Return yang akan diperoleh dari investasi tersebut. Perasaan aman ini 

diantaranya diperoleh karena para investor memperoleh informasi yang jelas, 

wajar, dan tepat waktu sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasinya, 

Namun tidak semua saham dari perusahaan yang memiliki profil yang baik akan 

memberikan return yang baik pada investor sehingga diperlukan analisis yang 

lebih mengenai perusahaan tersebut. Ada perusahaan yang mengalami penurunan 

return setiap tahunnya  contohnya saham PT. XL Axiata. Tbk pada 14 September 

2016 sahamnya melorot tajam dilevel terendah 4,9 persen sejak Oktober 2015 

sehingga mengakibatkan perusahaan ini ingin melepas 11 persen sahamnya di XL 

untuk menalangi hutangnya yang mencapai 5,2 dollar AS sehingga PT. XL 

Axiata. Tbk pada tahun 2015 tidak tergabung lagi dengan 30 daftar emiten dalam 

Jakarta Islamic Index (JII). Dan ada perusahaan yang mengalami peningkatan 

return setiap tahunnya contohnya PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk yang 
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mengalami kenaikan 12.6% di banding tahun 2014, begitu juga halnya dengan 

return tahunan XL hanya 11,29 persen sedangkan Telkom mencapai 56,58 persen 

(kompas.com 2016). 

Harga saham mencerminkan nilai suatu perusahaan. Jika perusahaan 

mencapai prestasi yang baik, maka saham perusahaan tersebut akan banyak 

diminati oleh para investor. Prestasi baik yang dicapai perusahan dapat dilihat 

didalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan. Perusahaan 

berkewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan pada periode tertentu. 

Laporan keuangan ini sangat berguna bagi investor untuk membantu dalam 

pengambilan keputusan investasi, seperti menjual, membeli atau menanam saham. 

harah saham di Jakarta Islamic Index ditentukan oleh kekuatan permintaan dan 

penawaran. Pada saat permintaan sham meningkat maka harga saham tersebut 

akan cenderung meninngkat. Sebaliknya, pada saat banyak orang yang enjual 

saham, maka harga saham tersebut akan mengalami penurunan. Tinggi rendahnya 

harga saham ini juga merupakan refleksi keputusan investasi, keputusan 

pendanaan dan pengelolaan aset tersebut. Saham syariah yang tergabung di 

Jakarta Islamic Index (JII) mengalami pergerakan yang tidak serta-merta selalu 

meningkat setiap tahunnya, tetapi juga cenderung berfluktuasi. Pergerakan harga 

saham  Jakarta Islamic Index (JII) setiap tahunnya dapat dilihat dari grafik 

dibawah ini: 
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Grafik 1.1 

Perkembangan Indeks JII dan ISSI  

Periode 2012-2016 

 

 

Sumber: OJK 2016 (diolah) 

 

Dari Grafik di atas  pergerakan index saham Jakarta Islamic Index (JII) 

tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 sebesar 594,78 dan pada tahun 

selanjutnya yaitu pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 585,11. 

Kemudian, pada tahun 2014 indeks saham Jakarta Islamic Index (JII) mengalami 

kenaikan yang cukup signifikan yaitu mencapai level 691,04. Namun, pada tahun 

2015, indeks saham Jakarta Islamic Index (JII) mengalami penurunan yang cukup 

drastis yaitu menjadi 603,35 dan mengalami kenaikan ditahun 2016 yaitu 

mencapai level 696,13. Sedangkan  Indek Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

Ditutup pada level 172,08 atau meningkat sebesar 18,62% di bandingkan akhir 

tahun 2015.  

Berdasarkan data diatas indeks saham Jakarta Islamic Index (JII) sangatlah 

berfluktuatif ataupun berubah-rubah setiap tahunnya. Indeks saham paling tinggi 
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yaitu di tahun 2016 mencapai ke level 696,13 yang naik signifikan dari tahun 

2013 dan indek saham JII terendah yaitu di tahun 2013 dilevel 585,11 (OJK 

2016). Dari harga di atas dapat disimpulkan bahwa, meskipun perusahaan yang 

tergabung di JII hanyak sebayak 30 perusahaan, namun harga saham yang 

ditawarkan Jakarta Islamic Index lebih mahal dibangdingkan Indek Saham 

Syariah Indonesia. Hal ini karena perusahaan yang tergabung di JII merupakan 

perusahaan syariah yang yelah diseleksi oleh Badan Pengawas Pasar Modal Dan 

Lembaga Keuangan dengan kreteria tertentu sehingga menghasilkan 30 saham 

perusahaan terbaik yang masuk dalam Daftar Efek Syariah.   

Pergerakan kapitalisasi Jakarta Islamic index dan Indek Saham Syariah 

Indonesia juga mengalami fluaktuasi tiap tahunnya. kapitalisasi merupakan nilai 

suatu perusahaan. Nilai perusahaan berbeda dengan nilai aset perusahaan, 

sehingga kapitalisasi pasar  sebuah peusahaan tidak mengambarkan nilai aset 

perusahaan. Kapitalisasi sangat mungkin nilainya lebih besar atau lebih kecil dari 

nilai aset perusahaan. Kapitalisasi Jakarta Islamic Index per April 2015 tercatat 

Rp 1.872,51 triliun, sedangkan per akhir tahun lalu tercatat Rp 1.944,53 triliun. 

Dan pada tahun 2016 tercatat RP 2.041,07.pergerakan kapitalisasi JIIdan ISSI 

Dapat dilihat pada grafik 1.2. 
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Grafik 1.2 

Perkembangan kapitalisasi JII dan ISSI  

Periode 2012-2016 

 
Sumber: OJK  

Berdasarka data di atas, terjadi fluktuasi indeks, Untuk melakukan investasi 

dipasar modal, Investor harus benar benar menyadari bahwa disamping akan 

memperoleh keuntungan tidak menutup kemungkinan mereka akan mengalami 

kerugian. Keuntungan atau kerugian tersebut sangat dipengaruhi oleh kemapuan 

investor menganalisis efek-efek yang mana yang akan dibeli, mana yang akandi 

jual, dan mana yang akan dimiliki. Invenstor harus rasional dalam menghadapi 

pasar modal dan harus memiliki ketepatan perkiraan masa depan perusahannya 

yang sahamnya akan dibeli, dijual, atau dipertahankan.  

Menurut Daniarto Raharjo (2013) Investor membutuhkan indicator untuk 

dapat memprediksi perubahan harga saham dengan melakukan analisis laporan 

keuangan perusahaan melalui perhitungan ratio keuangan, diharapkan dapat 

memberikan informasi yang dibutuhkan investor. Rasio rasio keuangan yang ada 

dalam laporan keuangan mencerminkan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan 

mempengaruhi harga saham perusahaan. Rasio keuangan yang berfungsi untuk 
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memprediksi harga saham antara lain Earing Per Share (EPS), Debt To Equity 

Ratio (DER), Current Ratio (CR), dan pertumbuhan penjualan.  

Kebijakan dividen sangat penting karena mempengaruhi kesempatan 

investasi perusahaan, harga saham , struktur finansial, arus pendanaan dan posisi 

liquiditas. Dengan kata lain, kebijakan dividen menyediakan informasi mengenai 

performa perusahaan. Rasio keuangan dalam laporan keuangan juga dapat 

membantu investor dalam mengambil keputusan untuk menjual atau membeli 

saham yang bersangkutan. Selain itu, pertimbangan yang digunakan investor 

dalam menanam sahamnya adalah pertumbuhan penjualan yang merupakan 

perubahan penjualan pertahun. Jika pertumbuhan penjualan pertahun selalu naik, 

maka perusahaan memiliki prospek yang baik dimasa yang akan datang. 

Penelitian sebelumnya tentang pasar modal telah banyak dilakukan, 

diantaranya, Vernande Nirohito, (2009) dengan judul Analisis Pengaruh Factor 

Fundamental Dan Resik Sistematik Terhadap Harga Saham Pada Industry 

Property Dan Real Estate Di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan 

factor fundamental secara simultan, semua factor fundamental (EPS, BVS, ROA, 

DPR), dan resiko Sistematik (beta) berpengaruh terhadap harga saham. secara 

parsial factor fundamental hanya ROA yang berpenagruh terhadap harga saham, 

sedangkan factor fundamental yang lainnya, yaitu EPS, BVS, DPR, dan BETA 

tidak berpengaruh. 

Oktavia Dewi Yanti, (2011) dengan judul pengaruh factor factor 

fundamental terhadap harga saham LQ 45 di Bursa Efek Indonesia. Hasil dari 

penelitian ini secara parsial variabel EPS, ROA, dan BV signifikan mempengaruhi 



11 
 

 
 

harga saham, sedangkan variabel ROE, CR, PER, dan OPM  tidak memiliki 

pengaruh terhadap harga saha. Secara simultan semau variabel, (EPS, ROA, BV, 

ROE, CR, PER, dan OPM) signifikan terhadap harga saham. Daniarto Raharjo, 

(2013) yang berjudul analisis pengaruh faktor- faktor fundamental rasio keuangan 

terhadap perubahan harga saham. hasil penelitian tersebut secara parsial bahwa 

hanya variabel CR berpengaruh dan signifikan terhadap harga saham, sedangkan 

variabel lainnya (ROE, ROA, DER, EPS dan BVS) tidak berpengaruh terhadap 

harga saham.  

Aditya Pratama (2014) dengan judul Pengaruh Current Ratio, Debt To 

Equity, Return On Equity, Net Profit Margin Dan Earning Per share Terhadap 

Harga Saham Pada Perusahaan Manufakur Yang Terdaftar Di Buesa Efek 

Indonesia periode 2008-2011. Hasil dari penelitian, secara parsial dari kelima 

variabel ( CR, DER, ROE, NPM, dan EPS) independen yang memiliki pengaruh 

positif dan signifikan hanya tiga variabel yatitu Current Ratio, Debt To Equity 

Ratio, dan Earning Per Share. Sedangkan secara simultan dari kelima variabel 

independen memiliki pengaruh signifikan. Berdasarkan fenomena di atas dan hasil 

penelitian terdahulu yang berbeda untuk setiap variabel. maka perlu dilakukan 

pengujian ulang.Objek pada penelitian ini perusahaan-perushaan yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Indeks, dimana saham- saham yang tergabung adalah saham 

syariah, serta periode 2012-2016. Dari latar belakang tersebut , penulis termotivasi 

untuk melakukan penelitian tentang “ANALISIS PENGARUH EARNING PER 

SHARE, DEBT TO EQUITY RATIO, CURRENT RATIO, 

PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN KEBIJAKAN DIVIDEN  
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TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG  

TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEKS PERIODE 2012-2016” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka yang 

menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah; 

1. Apakah Earning Per Share  (EPS) berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index? 

2. Apakah debt to equity ratio (DER) berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index? 

3. Apakah current ratio (CR) berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index? 

4. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index? 

5. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index? 

6. Apakah earning per share, debt to equtity, current ratio, kebijakan dividen, 

dan pertumbuhan penjualan secara simultan berpenagruh terhadap harga 

saham pada perusahaan di Jakarta Islamic Index? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 



13 
 

 
 

1. Untuk mengetahui Apakah Earning Per Share  (EPS) berpengaruh terhadap 

harga saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. 

2. Untuk mengetahui Apakah debt to equity ratio (DER) berpengaruh terhadap 

harga saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. 

3. Untuk mengetahui Apakah current ratio (CR) berpengaruh terhadap harga 

saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. 

4. Apakah pertumbuhan penjualan bertpenagruh terhadap harga saham pada 

perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. 

5. Untuk mengetahui Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap harga 

saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. 

6. Untuk mengetahui Apakah earning pershare, debt to equtity, current ratio, 

kebijakan dividen, dan pertumbuhan penjualan secara simultan berpenagruh 

terhadap harga saham pada perusahaan di Jakarta Islamic Index. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

1. Bagi Investor/calon investor di pasar modal, hasil penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dalam pengambilan keputusan untuk 

berinvestasi. 

2. Pada Bidang Akademik, Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar 

untuk melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut dan juga dapat menambah 

khasanah pustaka bagi yang berminat mendalami pengetahuan dalam bidang 

Saham Syariah.  
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3. Bagi peneliti Hasil penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah berupa 

pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap harga 

saham. 

 

 1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan secara garis besar terdiri dari 

lima (5) bab yang masing- masing terdiri atas sub dengan uraian sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Unsur-unsur yang dimuat dalam bab ini yaitu latar belakang 

masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal 

penelitian ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang digunakan 

sebagai dasar dan bahan acuan dalam penelitian, diantaranya 

tentang Pasar Modal, Pasar Modal Syariah, Haraga Saham, rasio 

keuagan, kebijakann dividen, pertumbuhan penujalan, penelitian 

terdahulu, desain penelitian dan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

bab ini akan diuraikan variabel-variabel penelitian, penentuan 

populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, dan metode analisis data. 
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BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA 

Pembahasan dan hasil analisis data berisikan mengenai analisis 

variabel, uji kualitas data, uji multikolinieritas, asumsi klasik, uji 

regresi linier berganda dan pengujian hipotesis. 

BAB V PENUTUP 

Penutup terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran atas 

hasil dari penelitian. 

 


