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BAB II 

 LANDASAN TEORI  

2.1 Signaling Theory 

Menurut Fahmi (2012), signaling teory adalah teori yang membahas tentang 

naik turunnya harga dipasar, sehingga akan memberikan pengaruh pada investor. 

Teori ini 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 Ade Affinanda, 2015). Sedangkan menurut Morris (1987), didalam 

Rahmawati Putri (2016), tiori sinyal menjelaskan masalah asimetris informasi 

dalam pasar. Teori ini menunjukkan bagaimana asimetris ini dapat dikurangi 

dengan memberikan lebih banyak sinyal informasi kepada pihak lain.  

Walaupun dikembangkan dalam pasar tenaga kerja, teori sinyal merupakan 

fenomena umum yang dapat diaplikasikan dalam setiap pasar dengan asimetris 

informasi termasuk pasar modal . asimetris informasi dalam pasar modal dapat 

terjadi karena pihak perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak 

dibandingkan dengan pihak eksternal perusahaan. Informasi dalam penelitian ini 

yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh investor sebagai sinyal dalam 

menilai kenerja perusahaan. 

 

2.2 Legitimacy Theory 

Dalam legitimacy theory perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat 

untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai justice, dan bagaimana 

perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan 
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perusahaan. Oleh karena itu perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan 

hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan 

lingkungan dimana perusahaan tersebut menjalankan setiap aktivitasnya.  Jika terjadi 

ketidakselarasan antara sistem nilai perusahaan dan sistem nilai masyarakat, maka 

perusahaan akan kehilangan legitimasinya dan selanjutnya akan mengancam 

kelangsungan hidup perusahaan. Keselarasan antara tindakan organisasi dan nilai-

nilai masyarakat ini tidak selamanya berjalan seperti yang diharapkan. Tidak jarang 

akan terjadi perbedaan potensial antara organisasi dan nilai-nilai sosial yang dapat 

mengancam legitimasi perusahaan bahkan dapat membuat perusahaan tersebut 

ditutup. Hubungan teori ini dengan harga saham adalah jika hubungan perusahaan 

kurang harmonis dengan masyarakat, secara tidak langsung akan mempengaruhi 

minat investor dalam menanamkan modalnya terhadap perusahaan tersebut yang 

akhirnya akan membuat harga saham perusaan tersebut menjadi turun. 

 

2.3 Pasar Modal 

2.3.1 Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal adalah suatu tempat dimana bermacam pihak khususnya 

perusahaan menjual saham dan obligasi dengan tujuan dari hasil penjualan itu 

nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana perusahaan. (Fahmi , 2009). 

Jadi, pasar modal dapat didefinisi sebagai tempat  bertemunya permintaan dan 

penawaran terhadap modal, baik dalam bentuk ekuitas maupun hutang jangka 

panjang Di dalam undang undang, pasar modal didefinisikan sebagai kegiatan 

yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan 

public yang berkaitan dengan efek yang di terbitkannya, serta lembaga dan profesi 
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yang berkaitan dengan efek. (Bab 1, pasal 1, angka 13, UURIno 8, 1995 tentang 

pasar modal). 

Yang membedakan pasar modal pasar dengan pasar lain lain adalah 

komoditi yang diperdagangkan. Pasar modal dapat dikatakan pasar abstrak, 

dimana yang diperjual belikan adalah dana dana jangka panjang, yaitu dana yang 

berkaitannya dalam investasi lebih dari satu tahun. (Sawidji, 2009). 

 

2.3.2 Pasar modal 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. (Jeni 

Susyanti 2016). 

Sistem mekanisme pasar modal konvensional yang mengandung riba, 

maysir dan gharar selama ini telah menimbulkn keragua dalam kalangan umat 

islam. Pasar modal dikembangkan dalam rangka mengkomodir kebutuhan umat 

islamdi indonesia yang ingin melakukan investasi dipasar modal sesuai dengan 

prinsip 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 Dana reksa Syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT. Danareksa 
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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 (Islamic stock 

exchange) adalah kegiatan yang berhubungan dengan dengan perdagangan efek 

syariah perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta 

lembaga profesi yang berkaitan dengannya, dimana semua produk dan mekanisme 

operasionalnya berjalan tidak bertentangan dengan hokum muamalat islamiyah. 

Pasar modal syariah dpat juga diartikan adalah pasar modal yang menerapkan 

prinsi prinsip syariah. (Akfalia, 2011). 

 

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. (Fahmi, 2012). 

Sedangkan menurut Sjahrial (2012) saham adalah surat berharga yang 

dikeluarkan sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau yang 

biasa yang disebut emiten. 

 

 



20 
 

 

2.4.2 Saham Syariah 

Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang memiliki 

karakteristik khusus yang kberupa kontrol ketat dalam hal kehalalan ruang 

lingkup kegiatan usaha. Saham syariah dimasukkan dalam perhitungan Jakarta 

Islamic Index merupakan index yang dikeluarkan oleh PT. Bursa Efek Indonesia 

yang merupakan subjek dari Indek Harga Saham Gabungan (IHSG). Perusahaan 

harus memenuhi kriteria berdasarkan fatwa DSN-MUI, dan tidak termasuk saham 

yang memiliki hak-hak istimewa. Sebagai bukti kepemilikan, maka saham yang 

diperbolehkan secara syariah untuk dibeli adalah saham untuk perusahaan-

perusahaan yang kegiatan usaha, jenis produk/jasa serta cara pengelolaannya 

sejalan dengan prinsip syariah (Nurhayati dan Wasilah, 2009). 

 

2.4.3 Jenis Jenis Saham 

Dalam pasar modal ada 3 jenis saham yang paling umum dikenal oleh 

public yaitu saham biasa (common stock) dan saham istimewa (preferen)  dan 

Saham Treasuri (treasury stock), (jogiyanto,2015). 

1) Saham biasa (common stock) 

Saham biasa adalah surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan 

yang menjelaskan nilai nominal, dimana pemegangnya diberi hak untuk 

mengikuti RUPS (rapat umum pemegang saham) dan RUPSLB (rapat umum 

pemegang saham luar biasa) serta berhak untuk menentukan membei right 

issue (penjualan saham terbatas) atau tidak, yang selanjutnya di akhir tahun 

akan memperoleh keuntungan dalm bentuk dividen. 
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Saham biasa merupaka saham yang paling dikenal masyarakat. 

Bahkan, belakang saham ini telah mnarik kalangan penerbitan sahingga tidak 

segan segan sebuah penerbitan mengalokasikan halaman yang cukup banyak 

untuk memuat perihal saham ini. Mulai dari pergerakan harganya hingga isu 

isu yang beredar. 

2) Saham istimewa (preferen) 

Saham istimewa adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu 

perusahaan yang menjelaskan nilai nominal dimana pemegangannya akan 

memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima 

setiap kuartal. 

Saham preferen merupakan gabungan (hybrid) antara obligasi dan 

saham biasa. Artinya, di samping memiliki karakteristik seperti obligasi, 

saham preferen juga memiliki karakteristik saham biasa. 

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 Harga saham 

Harga saham adalah harga per lembar saham yang berlaku di pasar modal. 

Harga saham merupakan harga yang terjadi di Pasar Bursa pada saat tertentu dan 

harga saham tersebut ditentukan oleh pelaku pasar. Pada dasarnya harga saham 

terbentuk dari interaksi antara penjual dan pembeli yang terjadi di lantai bursa 
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yang bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di 

atas saham di bursa. (Jogiyanto, 2015) 

Penelian harga saham dilakukan untuk menentukan harga-harga saham 

manakah yang paling menguuntung kan bagi investor. Dalam membeli dan 

menjual saham, investor akan membandingkan nilai intrinsic dengan harga pasar 

saham bersangkutan . jika harga saham lebih tingi dari nilai intrinsiknya, berarti 

saham tersebut tergolong mahal (overvalued), sehingga menguntungkan bagi 

untuk dijual.sebaliknya jika harga pasar dibawah nilai instrinsiknya, berarti 

saham tersebut tergolong murah, sehingga layak untuk dibeli. David dan 

kurniwan (2010), Benjamin (Hagstrom,1997) mengemukakan bahwa sering kali 

salah menghargai saham. kesalahan dalam penetapan harga ini disebabkan oleh 

emosi manusia yang serba takut dan serakah. Pada tingkat optimis yang tinggi, 

keserahkaan membuat saham melampoui nilai instrinsik sehingg menciptakan 

harga yang terlalu tinggi. Pada waktu yang lain, ketakutan menekan harga 

dibawah nilai intrinsic sehingga menciptakan harga yang terlalu rendah. 

Perubahan dalam harga saham berhubungan langsung dengan stock return 

perusahaan. Pandangan ini sesua dengan arbitrage pricing theory (APT) (Ros, 

2005) yang menyatakan bahwa return adalah fungsi dari faktor ekonomi makro 

maupun kondisi perusahaan yang bersangkutan. APT menganut hokum satu 

harga (the law of one price). suatu aktiva yang memiliki karakteristik sama jika 

dijual dengan harga yang berbeda, maka akan terdapat kesempatan untuk 

melakukan arbitrage  dengan membeli aktiva yang berharga murah dan pada saat 
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yang sama menjual dengan harga yang lebih tinggivsehingga memperoleh laba 

tanpa resiko. 

 

2.6 Jakarta Islamic Index (JII) 

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, Jakarta Islamic 

Index menjadikan sebagai tolok ukur (benchmark) dalam mengukur kinerja suatu 

investasi pada saham dengan basis 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. 

Jakarta Islamic Index merupakan salah satu indeks di Bursa Efek Indonesia 

yang mewakili saham-saham yang sesuai syariah dan menjadi solusi atas 

keraguan invetor muslim akan transaksi pasar modal konvensional yang 

mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Hal ini di karenakan saham-saham 

yang yang masuk di Jakarta Islamic Index sebelumnya telah melalui shariah 

screening process di mana saham tersebut merupakan saham dari emitmen yang 

kegiatan usahanya dinilai bertentangan dengan syariah islam. Berdasarkan arahan 
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dewan pengawasan syariah PT DIM, ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar 

saham-saham tersebut masuk ke JII. 

1. Emiten tidak menjalankan usaha perjudian dan permainan yang 

tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. 

2. Bukan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan system riba, 

termasuk perbankan dan asuransi konvensional. 

3. Usaha yang dilakukan bukan memproduksi, mendistribusikan, dan 

memperdagangkan makanan/minuman yang haram. 

4. Tidak menjalankan usaha memproduksi, mendistribusikan, dan 

menyediakan barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. 

Adapun tahapan atau seleksi untuk saham yang masuk dalam indeks 

syaraih antara lain: 

1. Memilih kumpulan saham denga jenis usaha utama yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah dan sudahh tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali 

termasuk 10 kapitalisasi pasar terbesar) 

2. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau pada tahun 

terakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 

90%. 

3. Memilih 60 saham dari susunan saham diatas berdasarka urutan rata rata 

kapatalisasi pasar terbesar selama satu tahun terakhir. 

4. Memilih 30 saham dengan dengan urutan berdasarkan tingkat liquiditas rata 

rata nilai perdagangan regular selama satu tahun terakhir. Untuk bisa masuk 
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ke dalam Jakarta Islamic Index, saham harus memenuhi kreteria liquid aktif 

diperdagangankan. 

 

2.7 Earning Per Share (EPS)  

EPS merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam 

mencapai keuntungan bagi pemegang saham . rasio yang rendah berarti 

manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya 

dengan rasio tinggi , maka kesejahteraan pemegang saham meningkat dengan 

pengertian lain, bahwa tingkat pengembalian yang tinggi (kasmir, 2010). Earning 

Per Share (EPS)  adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada 

para pemegang saham yang dimiliki, EPS yang tinggi merupakan indikator 

keberhasilan suatu perusahaan. Semakin tinggi EPS atau laba bersih per lembar 

saham yang diberikan kepada para pemegang saham, akan menambah daya tarik 

investor untuk memiliki saham tersebut. (Fahmi,2015).   

EPS digunakan untuk menunjukkan seberapa besar laba yang dihasilkan per 

lembar saham beredar. Kemudian EPS juga menunjukkan laba bersih yang siap 

dibagikan kepada pemegang saham. dan seberapa besar keuntungan yang 

diperoleh investor berdasarkan per lembar sahamnya. Adapun cara mengitung 

EPS sebagai berikut;  

    
           

                         
 

2.8 Debt To Equity Ratio (DER) 

Rasio ini menunjukkan beberapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang 

dijadikan jaminan utang. Bagi perusahaan, semakin besar rasio ini akan semakin 
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menguntungkan, tetapi bagi pihak bank makin besar rasio ini berarti akan emakin 

besar risiko yang ditanggung atas kegagalan perusahaan yang mungkin terjadi  

Semakin tinggi Debt To Equity Ratio (DER) menunjukkan komposisi total 

hutang (jangka pndek maupunnjangka panjang) semakin besar dibanding dengn 

total modal sendiri, sehingga akan berdampak pada semakin besarnya beban 

perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). Meningkatnya beban kepada pihak luar 

menunjukkan sumber modal perusahaan bergantung pada pihak luar, sehingga 

akan mengurangi minat investor dalam menanamkan dananya dalam perusahaan. 

Menurunnya minat investor akan  berdampak pada penurunanan harga saham 

perusahaan sehingga  return  semakin menurun.  Sebaliknya semakin rendah DER 

semakin baik karena aman bagi kreditur saat liquiditas. (Fahmi, 2014) 

Rumus untuk menghitung DER adalah:  

    
             

             
 

 

2.9 Current Ratio (CR) 

Rasio lancar (current rasio) adalah ukuran yang umum digunakan atas 

solvensi jangka pendek,  kemampuan suatu perusahaan memenuhi kebutuhan 

utang ketika jatuh tempo. Kondisi perusahaan yang memiliki current ratio yang 

baik adalah dianggap sebagai perusahaan yang baik dan bagus, namun jika 

current ratio terlalu tinggi juga dianggap tidak baik. Ini sebagaimana dikatakan 

oleh Samuel C.Weaver dan J.Weston dalam Jumingan bahwa “setiap nilai ekstrim 

dapat mengindikasikan adanya masalah. Memang bagi pihak manajer perusahaan 

yang memiliki current ratio yang tinggi dianggap baik, bahkan bagi para kreditur 
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dipandang perusahaan tersebut dalam keadaan yang kuat. Namun bagi pemegang 

saham tidak dianggap baik, dalam artian para manajer perusahaan tidak 

mendayagunakan current asset secara baik dan efektif, atau dengan kata lain 

tingkat kreatifitas manajer perusahaan adalah rendah. Sebalikya, current ratio 

yang rendah relative lebih riskan, tetapi menunjukkan bahwa manajemen telah 

mengoperasikan aktuva lancer secara efektif. (Fahmi,2014) 

Rumus untuk menghitung CR adalah:  

   
             

             
 

2.10  Pertumbuhan penjualan 

Rasio pertumbuhan yaitu merupakan rasio yang menggambarkan  

kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya ekonominya ditengah 

pertumbuhan perekonomian dan sector usahanya. (kasmir, 2010). Menurut 

Kesuma (2009) pertumbuhan penjualan adalah kenaikan jumlah penjualan dari 

tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Perusahaan yang memiliki tingkat 

pertumbuhan penjuaan yang tingii akan membutuhkan lebih banyak investasi pada 

berbagai elemen aset, baik aset tetap maupun aset lancar. Pihak manejemen perlu 

mempertimbangan sumber pendanaan yang tepat bagi pembelanjaan aset tersebut. 

Perusahaan yang memiliki pertumbuhan penjualan yang tinggi akan mampu 

memenuhi kewajiban finansialnya, seandainya perusahaan tersebut membelanjai 

asetnya dengan utang, begitu pula sebaliknya. Rumus untuk menghitung 

pertumbuhan penjualan adalah:  
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Keterangan:  st = penjualan pada tahun k t 

st-1= pejualan pada periode sebelumnya 

 

2.11 Kebijakan Dividen 

Kebijkan dividen merupakan keputusan yang diambil perusahaan untuk 

menentukan berapa besar bagian dari laba bersi yang di peroleh untuk dibagikan 

sebagai dividen atau sebagai laba ditahan. Kebijakan dividen merupakan sebagian 

dari keputusan investasi. Oleh karena itu, perusahaan dalam hal ini dituntut untuk 

membagikan dividen sebagai realisasi harapan hasil yang didambakan seorang 

investor dalam menginvestasikan dananya membeli saham itu.  

Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan 

pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau 

akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang 

akan datang (wilianto 2012). Sedangkan Menurut Sjahrial (2007) dikatakan 

bahwa dari seluruh laba yang diperoleh perusahaan sebagian dibagikan kepada 

pemegang saham berupa dividen. Mengenai penentuan besarnya dividen yang 

akan dibagikan itulah yang dinamakan kebijakan dividen dari pimpinan 

perusahaan. Menurut Gumanti (2013) ukuran kebijkan dividen ada dua yaitu: 

1. Dividen yield, yang mengaitkan besaran deviden dengan harga saham 

perusahaan. Secara matematis, rumusan dividen yield adalah sebagai berikut: 

               
                         

                      
 

Menurut Hanafi (2014) Dari segi investor, rasio ini cukup berarti karena 

dividen yield merupakan sebagian dari return yang akan diperoleh investor. 
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Biasanya perusahaan yang mempunyai prospek perumbuhan yang tinggi akan 

mempunyai dividen yield yang rendah, karena dividen sebagian besar akan 

diinvestasikan kembali, dan juga kerana harga dividen yang tinggi yang 

mengakibatkan dividen yield akan menjadi lebih kecil. Sebaliknya, 

perusahaan yang mempunyai prospek pertumbuhan yang rendah akan 

memberikan dividen yang tinggi dan demikian mempunyai dividen yield yang 

tinggi pula. 

2. Dividen payout,  rasio pembayaran deviden diukur dengan cara membagi 

besarnya dividen per lembar saham dengan laba bersih per lembar saham, 

secara matematis dapat di nyatakan sebagi berikut: 

               
                             

                             
 

Menurut Hanafi (2014), rasio ini melihat bagian pendapatan yang dibayarkan 

sebagai dividen kepada investor. Bagian lain yang tidak dibagikan akan 

diinvestsikan kembali keperusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat 

perumbuhan yang tinggi akan mempunyai rasio pembayaran dividen yang 

rendah, Sebaliknya, perusahaan yang tingkat pertumbuhannya rendah akan 

mempunyai rasio yang tinggi. Pembayaran dividen merupakan bagian dari 

kebijakan dividen. 

 

2.12 Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Harga Saham 

Saham tidak dibahas secara detail dalam islam, tetapi saham dapat dikias 

dengan yang berkaitan dengan saham tersebut. Para ahli fiqih kontenporer 

sepakat, bahwa haram hukumnya memperdagangankan saham dipasar modal dari 
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perusahaan yang bergerak dibidang usaha yang haram dan mengandung unsur 

riba, gharar, dan maisir. Allah ta’ala berfirman, 

َْ لََعلَُّكنْْ 
اتَّقُىا للّاٰ ٰضَعفَة ْ وَّ ىا اَْضَعاف ا هُّ ٰبٰۤ ـاَيُّهَا الَِّذْييَْ ٰاَهٌُْىا َلْ تَأُْكلُىا الزِّ  ٰيٰۤ

  ْ ۖ   تُْفلُِحْىىَْ 

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 

mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang 

disediakan untuk orang-orang yang kafir.” (Qs. Ali Imron [3]: 130) 

Dan dalil lainnya yaitu  

ْيطَاِىْفَاْجتٌَِبُىٍُْيَاْأَيُّهَاْالَِّذيَيْآََهٌُىاْإًََِّواْاْلَخْوُزْ ًَْصاُبَْواْْلَْسَلُمِْرْجٌسِْهْيَْعَوِلْالشَّ َواْلَوْيِسُزَْواْْلَ  

ْيَطاُن أَْن ُيْوقَِع َبْيَنُكْم اْلَعَداَوَة َواْلَبَغَضاَء فِْي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسرِ لََعلَُّكْنْتُْفلُِحىىْ َما ُيِرْيُد الشَّ َِْۖأنَّ  

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban 

untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk 

perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 

keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan 

permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan 

berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka 

berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” 

Saham merupakan instrument dalam investasi yang cukup populer 

dikalangan pebisnis saat ini, baik investasi jangka pendek maupu jangka panjang 

dapat membeli saham yang diterbitkan oleh perusahaan emiten yang 

membutuhkan dana untuk melanjutkan proses produksi perusahaanya. Dengan 

demikian, pemilik saham tersebut ikut serta dalam penyertaan modal pada 

perusahaan emiten tersebut, dengan konsekuensi pemilik saham berhak mendapat 
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bagian dari keuntungan yang diperoleh perusahaan emiten yang disebut dengan 

dividen. saham yang di perdagangankan di pasar modal itu adalah dari perusahaan 

yang bergerak dibidang usaha yang halal dan telah mengikuti Fatwa DSN MUI, 

maka menanam saham diperusahaan tersebut di perbolehkan. 

 

2.13  Penelitian Terdahulu 

TABEL II.1 

Penelitian Terdahulu 
No Nama peneliti Judul  Variabel Hasil 

1 Vernande nirohito 

(2009), jurusan 

akuntansi, fakultas 

ekonomi, 

universitas 

gunadarma 

Analisis pengaruh 

factor fundamental 

dan resiko 

sistematika 

terhadap harga 

saham pada 

industry property 

danreal estate di 

bursa efek 

indonesia periode 

2004-2008 

Variabel dependen 

ROA, EPS, BVS, 

DPR, dan BETA. 

Sedangkan 

variabel 

independen harga 

saham 

Secara simultan semuanya 

berpengaruh terhadap 

harga saham. secara 

parsial hanya ROA yang 

mempengaruhi hargsa 

saham, sedangkan EPS, 

BVS, DPR, dan BETA 

tidak berpengaruh 

terhadap harga saham. 

2 Tita Deitiana 

(2011) jurnal 

bisnis dan 

akuntansi Vol. 13, 

No. 1  

Pengaruh rasio 

keuangan, 

petumbuhan 

penjualan, dan 

dividen terhadap 

harga saham 

Variabel dependen 

liquiditas, 

profitabilitas, 

pertumbuhan 

penjualan dan 

kebijakan dividen. 

Variabel 

independen harga 

saham 

Hasil dari penelitian ini 

bahwa variabel 

profitabilitas berpengaruh 

terhadap harga saham 

sedangkan liquiditas, 

pertumbuhan penjualan, 

dan kebijakan dividen 

tidak berpengaruh 

terhadap harga saham 

3 Arief Wilianto 

(2012),  jurnal 

ilmiah mahasiswa 

akuntansi, vol 1, 

no 2, maret 2012 

Pengaruh kebijakan 

dividen, leverage, 

keuangan dan 

profitabilitas 

terhadap harga 

saham pada 

perusahaan 

manufaktur di 

bursa efek 

indonesia  

Variabel dependen 

kebijakan dividen 

(DPR), 

profitabilitas 

(ROE), leverage ( 

DER),  variabel 

independen harga 

saham 

Hasil penelitian ini bahwa 

variabel DPR dan DER 

yang berpengaruh terhadap 

harga saham sedangkan 

variabel ROE tidak 

berpengaruh terhadap 

harga saham. 

4 Daniarto raharjo, 

(2013). Vol. 2, 

NO. 2.  

Diponegoro 

Analisis pengaruh 

factor factor 

fundamental rasio 

keuangan terhadap 

Variabel dependen 

yaitu ROE, ROA, 

DER, CR,EPS dan 

BVS. Variabel 

hasil penelitian secara 

simltan semua variabel 

yaitu, ROE, ROA, DER, 

dan BVS menunjukkan 
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Journal Of 

Accouting 

perubahan harga 

saham di LQ 45 

periode 2007-2011 

independen harga 

saham 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

perubahan harga saham. 

sedangkan secara parsia 

menunjukkan bahwa 

variabel CR berpengaruh 

positif dan signifikan, dan 

variabel lainnya tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap perubahan harga 

saham 

5 Aditya Pratama 

(2014)  

Vol.2, No.1 

Pengaruh Current 

Ratio, Debt To 

Equity Ratio, 

Return On Equity, 

Net Profit Margin 

Dan Earning Per 

Share Terhadap 

Harga Saham 

Variabel  

dependen 

CR, DER, ROE, 

NPM dan EPS. 

Variabel  

independen 

harga saham 

Secara parsial Net Profit 

Margin (NPM) tidak 

terdapat pengaruh yang 

signifikan terhadap harga 

saham dan Earning Per 

Share (EPS) mempunyai 

pengaruh yang signifikan 

dan positif terhadap harga 

saham sedangkan secara 

simultan kelima variabel 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap harga 

saham. 

6 Reni 

Wuryaningrum 

dan Anidhyat 

Budiarti (2015), 

jurnal ilmu dan 

riset manajemen 

vol. 4, No 11 

Pengaruh rasio 

keuangan terhadap 

harga saham pada 

perusahaan farmasi 

di BEI 

Variabel dependne 

Current Ratio 

(CR), Debt to 

Equity Ratio  

(DER),Debt to 

Assets Ratio  

(DAR),Return On 

Equity (ROE) dan  

Earning Per Share 

(EPS). Variabel 

independen harga 

saham 

Hasil dari penelitian ini 

bahwa variabel debt to 

equity berpengaruh tidak 

signifikan terhadap harga 

saham. sedangkan variabel 

lain berpengaruh 

signifikan terhadap harga 

saham. 

Sumber : penelitian terdahulu yang dipublikasikan 

2.14  Hipotesis  Dan Pengembangan Hipotesis 

2.14.1 Hubungan EPS terhadap harga saham 

Earning per share (EPS) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan menghasilkan keuntungan dari dari setiap lembar saham yang 

dinyatakan dengan perbandingan laba bersih untuk pemegang saham dengan 
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jumlah saham yang beredar. EPS merupakan rasio yang menunjukkan besar 

keuntungan perusahaan yang didistribusikan untuk setiap lembar yang 

diterbitkan.Semakin tinggi EPS menunjukkan semakin besar laba yang disediakan 

untuk pemegang saham.  

Dugaan ini didukung oleh beberapa penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Oktavia (2011) yang 

meneliti faktor Fundamental terhadap harga saham perusahaan yang tergabung di 

LQ45 (BEI) mendapatkan hasil  Earning Per Share (EPS) berpengaruh signifikan 

terhadap harga saha. penelitian Erna (2011) bahwa variabel Earning Per Share 

(EPS) berpengaruh terhadap harga saham PT. Unilever Indonesia.Tbk  periode 

2003-2011. Dari keterangan diatas, dapat diambil hipotesis atau dugaan sementara 

yaitu: 

H1 : Di duga Earning Per Share (EPS) berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham syariah 

 

2.14.2 Hubungan DER terhadap harga saham 

Debt to equity ratio (DER) dipergunakan untuk mengukur tingkat 

pengunaan utang terhadap shareholdesr equity yang dimiliki perusahaan. Total 

debt merupakan total liabilities ( baik jangka pendek maupun jangka panjang), 

sedangkan total shareholder equity menunjukkan total modal sendiri yang 

dimiliki perusahaan. Semakin tinggi DER menunjukkan semakin rentan terhadap 

fluaktuasi kondisi perekonomian. Pada kondisi ekonomi yang tidak normal, 

perusahaan mungkin akan mengalami penurunan penjualan sementara biaya-biaya 

mengalami kenaikan sehingga  tingkat penegmbalian atas aktiv menurun. 
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Kerugian akan memberikan tekanan pada pada pergerakan harga saham dan pada 

akhirnya terjadi penurunan  harga saham. 

Dugaan ini didukung oleh beberapa penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Aditya (2014) yang 

meneliti Pengaruh Current Ratio, Dent To Equity Ratio, Return On Equity, Net 

Profit Margin Dan Earning Per share terhadap harga saham pada perusahaan 

mnufaktur yang terdaftar di BEI periode 2008-2011. Mendapat hasil bahwa DER 

berpengaruh terhadap harga saham.Dari keterangan diatas, dapat diambil hipotesis 

atau dugaan sementara yaitu: 

H2 : Di duga Debt To Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham syariah 

 

2.14.3 Hubungan CR terhadap harga saham 

Current ratio adalah ratio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar. Rasio ini diperoleh 

dengan membandingkan nilai aktiva lancer dengan kewajiban lancar perusahaan. 

Semakin tinggi CR bearti semakin baik kemampuan perusahaan untuk melunasi 

kewajiban jangka pendeknya. Semakin baik kemampuan perusahaan untuk untuk 

melunasi kewajibannya berarti semakin kecil resiko likuiditas yang dialami 

perusahaan dengan kata lain semakin kecil resiko yang harus ditanggung oleh 

pemengan saham perusahaan. Informasi peningkatan CR akan diterima pasar 

sebagai sinyal baik yang akan memberikan masukan positif bagi investor dalam 

pengambilan keputusan membeli saham. 
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Dugaan ini didukung oleh beberapa penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Aditya (2014) yang 

meneliti Pengaruh Current Ratio, Dent To Equity Ratio, Return On Equity, Net 

Profit Margin Dan Earning Per share. Mendapat hasil bahwa CR berpengaruh 

terhadap harga saham pada perusahaan mnufaktur yang terdaftar di BEI periode 

2008-2011. hasil yang sama ditunjukkan oleh Ilham Reza Fahlevi, (2013) yang 

meneliti pengaruh ratio likuiditas, profitabilitas da solvabilitas. bahwa Current 

Ratio berpengaruh  secara signifikan terhadap harga saham pada industry 

perbankan yang terdftar di BEI periode 2008-2010. Dari keterangan diatas, dapat 

diambil hipotesis atau dugaan sementara yaitu: 

H3 : Di duga Current Ratio (CR)  berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham syariah 

 

2.14.4 Hubungan pertumbuhan penjualan terhadap harga saham 

Pertumbuhan perusaaan tinggi maka laba perusahaan akan tinggi. Hal 

tersebut akan mempengaruhi total nilai sekarang dari keseluruhan aliran kas yang 

akan diterima pemodal. Karena harga saham merupakan total dari nilai 

perusahaan, bila pertumbuhan penjualan meningkat diharapkan harga saham juga 

meningkat. ini didukung penelitian Ardison dkk (2014), menyatakan pertumbuhan 

penjualan berpengaruh positif terhadap harga saham. dan Rahmawati (2105), yang 

meneliti Analisis Pengaruh Rasio Keuangan, Pertumbuhan Penjualan, Deviden, 

EVA  Terhadap Harga Saham. Hasil  Menyatakan Pertumbuhan Penjualan 

Berpengaruh Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI 
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Periode 2011-2014. Dari keterangan diatas, dapat diambil hipotesis atau dugaan 

sementara yaitu: 

H4 : Di duga pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham syariah 

2.14.5 Hubungan kebijakan dividen terhadap harga saham 

Dividen dapat meningkatkan nilai perusahaan karena melalui pengumuman 

dividen, manejer dapat mengirimkan signal kepada perusahaan lain, bahwa 

perusahaan tersebut memiliki ketersediaan dana untuk membiayai aktivitasnya. 

sinyal yang di dapat meningktakan harga saham. Dugaan di dukung Dari hasil  

penelitian Fitriah dan Frans Sudirjo, (2016) berdasarkan hasil pengujian statistic 

menunjukkan bahwa Dividen Payout Ratio memiliki arah hubungan positif 

terhadap harga saham dan berpengaruh segnifikan tehadap harga saham.Dugaan 

di dukung penelitian Rahmawati (2105), yang meneliti Analisis Pengaruh Rasio 

Keuangan, Pertumbuhan Penjualan, Deviden, EVA  terhadap harga saham. hasil  

menyatakan deviden berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan 

manufaktur di BEI periode 2011-2014. Dari keterangan diatas, dapat diambil 

hipotesis atau dugaan sementara yaitu:  

H5 : Di duga Kebijakan Dividen berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham syariah 
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2.15 Desain Penelitian 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Keterangan:   Secara parsial 

 Secara simultan 
 

EARNNG PER SHARE  

(X1) 

DEBT TO EQUITY  RATIO  

(X2)  

CURRENT RATIO 

 (X3) 

PERTUMBUHAN PENJUALAN 

(X4) 

KEBIJAKAN DIVIDEN 

(X5)  

HARGA SAHAM  

(Y) 


