
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  Signaling Theory 

Dalam penelitian Hanief (Ulupui, 2005) Signaling theory adalah teori yang 

menjelaskan tentang sinyal informasi yang dibutuhkan oleh para investor untuk 

menentukan apakah investor tersebut akan menanamkan sahamnya pada 

perusahaan yang bersangkutan atau tidak. Sebelum dan sesudah dalam melakukan 

sebuah investasi, banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh investor. Teori ini 

berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi investor untuk mengembangkan 

sahamnya yang dibutuhkan oleh manajemen perusahaan dalam menentukan arah 

atau prospek perusahaan ke depan. Salah satu informasi dari pihak perusahaan 

yang ingin diketahui oleh pihak eksternal atau luar yaitu laporan keuangan 

perusahaan. Laporan keuangan merupakan sebuah informasi yang penting bagi 

investor dalam mengambil keputusan investasi. Laporan keuangan menjadi 

penting pula bagi pihak eksternal sebab kelompok ini berada dalam kondisi yang 

paling besar ketidakpastiannya, sehingga sangat membutuhkan informasi yang 

berkaitan dengan laporan keuangan sebuah perusahaan tersebut. 

 

2.2. Investasi  

Istilah investasi sebetulnya berasal dari kata investire yang  berarti 

memakai atau menggunakan. Berdasarakan arti katanya, pengertian investasi 

asdalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk dikembangkan tersebut akan 

dibagi sesuai dengan yang diperjanjikan. 
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Pengertian investasi menurit fitzgeral (1978), adalah suatu aktivitas yang 

berhubungan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai 

mengadakan barang modal pada saat sekarang dan dengan barang modal akan di 

hasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang. Dari devinisi ini investasi 

dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk : 

1) Penarikan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang modal. 

2) Barang modal itu akan menghasilkan produk baru. 

Pengertian investasi menurut sunariyah (2004) : 

“Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang 

dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan 

keuntungan di masa – masa yang akan datang” 

Selanjutnya menurut Jogiyanto (2010) dalam bukunya teori Portofolio dan 

Analisis Investasi  adalah : 

“Investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke 

aktiva produktif selama periode waktu tertentu”  

Artinya, investasi adalah suatu sarana dimana dana dapat ditempatkan 

dengan harapan hal tersebut akan menghasilkan pendapatan positif dan/atau 

menjaga atau meningkatkan nilainya. 

a. Investasi dalam Perspektif Islam 

Dalam sistem ekonomi konvensional, seseorang melakukan 

investasi dengan motif yang berbeda-beda di antaranya untuk 

memenuhi kebutuhan likuiditas, menabung agar mendapat 

pengembalian yang lebih besar, merencanakan pensiun untuk 
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berspekulasi, dan lain-lain. Dalam makna yang sama, Sumantoro 

(1990:149) menyebutkan tiga hal utama yang mendorong seseorang 

melakukan investasi, yaitu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih 

baik dimasa mendatang, menghindari kemerosotan harta akibat inflasi, 

dan untuk memanfaatkan kemudahan ekonomi yang diberikan 

pemerintah. 

Kemudian jika kita berbicara tentang investasi syariah, ada hal 

yang lain yang turut berperan dalam investasi. Investasi syariah tidak 

melulu membicarakan persoalan duniawisebagai mana yang 

dikemukakan para ekonomi sekuler. Ada unsur lain yang sangat 

menentukan berhasil tidaknya sesuatu investasi dimasa depan, yaitu 

ketentuan dan kehendak Allah. Islam memadukan antara dimensi dunia 

dan akhirat. Setelah kehidupan dunia yang fana, ada kehidupan akhirat 

yang abadi. Setiap muslim harus berupaya meraih kebahagiaan didunia 

dan akhirat. Kehidupan dunia hanyalah sarana dan masa yang harus 

dilewati untuk mencapai kehidupan yang kekal di akhirat. 

Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia yang 

bersifat vertikal (hubungan manusia dengan Allah) maupun horizontal 

(hubungan manusia dengan manusia) merupakan investasi yang dapat 

dinikmati di dunia dan di akhirat. Karena perbuatan manusia di 

pandang sebagai investasi maka hasilnya akan ada yang beruntung dan 

ada pula yang merugi. Itulah yang disebut resiko. Islam telah 

memerintahkan umatnya untuk meraih kesuksesan dan berupaya 
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meningkatkan hasil investasi. Islam memerintahkan umatnya untuk 

meninggalkan investasi yang tidak menguntungkan sebagaimana sabda 

Rasulullah SAW : 

“Jadilah orang yang pertama, jangan menjadi yang kedua, apalagi 

yang ketiga. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin 

maka ia termasuk golongan yang beruntung. Barang siapa yang hari 

ini sama dengan hari kemarin maka ia termasuk golongan yang 

merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin 

maka ia termasuk golongan yang celaka.” (Hr. Thabrani) 

 Allah berfirman (Q.S At-Taubah : 105) 

                                

                      

 

Artinya:  “Dan katakanlah, Bekerjalah kalian maka Allah dan Rasul-

Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan 

kalian itu, dan kalian akan dikembalikan kepada (Allah) 

yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu 

diberikan-Nya kepada kalian apa yang telah kalian 

kerjakan. 

Islam memandang semua perbuatan manusia dalam kehidupan 

sehari-harinya, termasuk aktivitas ekonominya sebagai investasi yang 

akan mendapatkan hasil (return). Investasi yang melanggar syariah 

akan mendapatkan balasan yang setimpal, begitu pula investasi yang 

sesuai dengan syariah. Return investasi dalam Islam sesuai dengan 
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besarnya sumber daya yang di korbankan. Hasil yang akan di dapatkan 

manusia dari investasinya di dunia bisa berlipat-lipat ganda. 

Allah Swt berfirman (QS. Ali-Imran: 145) 

                           

                                

 

Artinya:  “Barang siapa yng menghendaki pahala dunia, niscaya 

Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang 

siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) 

kepadanya pahala akhirat. Dan Kami akan memberi 

balasan kepada orang yang bersyukur. 

Itulah nilai yang membedakan investasi Islam dari investasi 

konvensional. Jadi, investasi yang Islam adalah pengorbanan yang 

pasti, dengan harapan memperoleh hasil yang lebih besar di masa yang 

akan datang, baik langsung maupun tidak langsung seraya tetap 

berpijak pada prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh (kaffah). 

Selain itu, semua bentuk investasi dilakukan dalam rangka ibadah 

kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan lahir batin di dunia dan di 

akhirat baik bagi generasi sekarang  maupun generasi yang akan 

datang. Menurut Muhamad Nafik HR (2009). 

 

2.3. Pasar Modal 

Pasar modal (Capital Market) menurut Martono 2004 merupakan kegiatan 

yang bersangkutan dengan penawaran umum perdagangan efek perusahaan publik 
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yang berkaitan dengan produk. Dalam arti sempit pasar modal adalah suatu pasar 

di mana dana-dana jangka panjang, baik utang maupun modal sendiri 

diperdagangkan. Dengan kata lain, pasar modal merupakan tempat pertemuan 

antra penawaran dan permintaan surat berharga. Jenis surat berharga yang 

diperjualbelikan dipasar modal mereka memiliki jatuh tempo lebih dari satu tahun. 

Dua jangka yang merupakan modal sendiri berbentuk saham biasa ( Commont 

stock) dan saham preferen (preferen stock), sedangkan dana jangka utang 

berbentuk obligasi (bond).  

Sebagaimana dipahami pengertian pasar modal menurut Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1995 merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran 

umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek tersebut. 

Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara pasar investor dengan 

perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan 

jangka panjang. 

Menurut Warkum Sumitro, pasar modal merupakan salah sarana untuk 

melakukan kegiatan investasi. Pasar modal sama seperti pasar modal pada 

umumnya, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan objek yang 

diperjualbelikan adalah hak dan kepemilikan perusahaan dan surat pernyataan 

utang perusahaan.  

Sementara itu, menuruut Tjiptono Darmadji dan Hendy M.Fakhrudin, pada 

dasarnya pasar modal (Capital market) merupakan pasar untuk instrumen 

keuangan jangka panajang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang 
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atau modal sendiri. Pada pasar modal, diperjual belikan instrumen keuangan 

seperti saham, obligasi, waran, right, obligasi konvertibel, dan berbagai produk 

turunan (derivatif), seperti opsi (put atau call). 

Menurut Warkum Sumito, dalam menjalankan fungsinya, pasar modal 

dibagi menjadi tiga macam, yaitu : 

a. Pasar Perdana adalah penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh 

perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual 

memalui bursa efek. Pada pasar perdana efek dijual dengan harga 

emisi sehingga perusahaan yang menerbitkan emisinya hanya 

memperoleh dana dari penjualan tersebut. 

b. Pasar Sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar 

perdana berakhir. Pada pasar sekunder ini harga efek ditentukan  

berdasarkan kurs efek tersebut. 

c. Bursa Paralel merupakan bursa efek yang ada. Bagi perusahaan yang 

telah menerbiitkan efek yang akan menjual efeknya melalui bursa 

dapat dilakukan melalui bursa paralel. Bursa paralel merupakan 

alternatif bagi perusahaan yang go public memperjualbelikan efeknya 

jika dapat memenuhi syarat yang ditentukan pada bursa efek. 

a. Pasar Modal Konvensional 

Praktek kegiatan ekonomi konvensional, khususnya dalam 

kegiatan pasar modal mengandung unsur spekulasi sebagai salah satu 

komponennya nampaknya masih menjadi hambatan psikologis bagi 
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umat Islam untuk turun aktif dalam kegiatan investasi terutama di 

bidang pasar modal. Menurut adrian Sytedi 2011. 

Pasar modal merupakan salah satu instrumen investasi penting 

dalam perekonomian dunia. Industri dan perusahaan memanfaatkan 

pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan memperkuat 

struktural modal. Dapat dikatakan pasar modal telah menjadi financil 

nerve-centre (saraf finansial dunia, red) dunia ekonomi modern. 

Perekonomian modern tidak mungkin berdiri tegak tanpa pasar modal 

yang terorganisir dengan baik. Terlebih lagi globalisasi membawa dan 

(uang) menjadi tanpa identitas dan bebas keluar masuk tanpa batas 

sesuai dengan tingkat keuntungan dan jaminan resiko yang ditawarkan. 

Lembaga investasi ini menampilkan transaksi triliunan rupiah setiap 

harinya sehingga memberikan kontribusi yang besar tidak hanya pada 

investor dan emiten melainkan juga devisa negara. 

b. Pasar Modal Syariah 

Pasar modal syariah merupaakan salah satu implementasi 

konkret dari ekonomi syariah. Ibarat rumah ekonomi syariah maka 

pasar modal syariah sebagai salah satu ruang di antara beberapa ruang 

yang lain seperti bank syariah, akuntansi syariah, reksa dana syariah, 

asuransi syariah, dan lain-lain. Oelh karena itu pasar modal syariah 

tidak dapat dilepaskan dari ekonomi syariah. Fondasi filosofis yang 

menjadi dasar operasional pasar modal adalah ekonomi syariah. 



 

 

21 

Pasar modal syariah di harapkan mampu menjalankan fungsi 

yang sama dengan pasar modal konvensional, namun dengan 

kekhususan syariahnya yaitu mencerminkan keadilan dan pemerataan 

distribusi keuntungan. Setiap kegiatan pasar modal syariah 

berhubungan dengan perdagangan efek syariah, perusahaan publik 

yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, secara lembaga profesi 

yang berkaitan dengannya, dimna produk dan mekanisme 

operasionalnya berjalan tidak bertentangan dengan hukum muamalat 

Islamiah. Setiap transaksi surat berharga di pasar modal syariah 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pasar modal 

syariah idealnyanya dikarakterisasi oleh ketiadaan transaksi berbasis 

bunga, transaksi meragukan dan saham perusahaan yang berbisnis 

pada aktivitas dan barang haram, Serta adanya upaya yang sistematis 

menjadikan produk syariah sebagai sarana mewujudkan tujuan syariah 

di bidang ekonomi dan keuangan. Menurut Ausaf Ahmad 2009. 

Dalam pasar modal syariah hal yang di perdagangkan sama 

dengan pasar modal konvensional namun yang membedakan hanya 

dari emiten yang memenuhi kriteria-kriteria syariah. Produknya seperti 

saham, obligasi, dan  instrumen turunannya (derivatif) opsi, right, 

waran dan reksa dana. 
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1. Perbedaan Pasar Modal Konvensional dan Pasar Modal Syariah 

Tabel 2.1 

Tabel perbedaan Pasar Modal Konvensional dan Pasar 

Modal Syariah 

No. Pasar Modal Syariah Pasar Modal Konvensional 

1 Indeks Syariah 

1. Indeks dikeluarkan oleh 

pasar modal syariah 

2. Jika indeks Islam 

dikeluarkan oleh suatu 

institusi yang bernaung 

dalam pasar modal 

konvensional maka 

perhitungan indeks 

tersebut berdasarkan 

kepada saham-saham 

yang memenuhi kriteri-

kriteria syariah. 

3. Seluruh saham yang 

tercatat dalam bursa 

sesuai halal 

Indeks Konvensional 

1. Indeks dikeluarkan 

oleh pasar modal 

konvensional. 

2. Indeks konvensional 

memasukkan semua 

saham yang terdaftar 

dalam bursa saham. 

3. Seluruh saham yang 

tercatat dalam bursa 

mengabaikan aspek 

halal-haram 

2 Instrumen yang 

diperdagangkan dalam Pasar 

Modal Syariah 

1. Saham 

2. Obligasi Syariah 

3. Reksa Dana Syariah 

Instrumen yang 

diperdagangkan dalam 

Pasar Modal Konvensional 

1. Saham 

2. Obligasi 

3. Reksa Dana 

4. Opsi 

5. Right 

6. Waran  

3 Mekanisme Transaksi Pasar 

Modal Syariah 

1. Tidak mengandung 

transaksi Ribawi 

2. Tidak transaksi yang 

meragukan (gharar), 

spekulasi, dan judi 

3. Saham perusahaan tidak 

bergerak dalam pada 

bidang yang diharamkan. 

(alkohol, judi, rokok, dll) 

4. Transaksi penjualan dan 

pembelian saham tidak 

boleh dilakukan secra 

langsung untuk 

Mekanisme Transaksi Pasar 

Modal Konvensional 

1. Menggunakan konsep 

bunga yang 

mengandung riba. 

2. Mengandung transaksi 

yang tidak jelas, 

spekulatif, manipulatif, 

dan judi. 

3. Saham perusahaan 

bergerak dalam semua 

bidang baik haram 

maupun halal. 

4. Transaksi penjualan 

dan pembelian 
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menghindari manipulasi 

harga. 

dilakukan secara 

langsung dengan 

menggunakan jasa 

broker sehingga 

memungkinkan para 

spekulan untuk 

mempermainkan harga. 

4 Saham (surat-surat berharga) 

1. Saham yang 

diperdagangkan datang 

dari emiten yang 

memenuhi kriteria-

kriteria syariah  

a. Tidak ada transaksi yang 

berbasis bunga. 

b. Tidak ada transaksi yang 

meragukan 

c. Saham harus dari 

perusahaan yang halal 

aktivitas bisnisnya 

d. Tidak ada transaksi yang 

tidak sesuai dengan etika 

dan tidak bermoral seperti 

manipulasi pasar, insider 

trading dan lain-lain 

e. Instrumen transaksi 

dengan menggunkan 

prinsip-prinsip 

mudharabah, musyarakah, 

ijarah, istisna’, dan salam. 

Saham (surat-surat 

berharga) 

1. Saham yang 

diperdagangkan datang 

dari semua emiten 

tanpa mengindahkan 

halal-haram 

a. Mengandung transaksi 

yang berbunga 

b. Mengandung transaksi 

yang spekulatif 

c. Semua perusahaan baik 

aktivitas bisnisnya halal 

atau haram 

d. Mengandung transaksi 

yang manipulatif 

e. Instrumen transaksi 

dengan menggunakan 

prinsip bunga. 

5 Obligasi Syariah 

1. Berdasarkan akad 

mudharabah dengan 

memperhatikan fatwa 

DSN-MUI No.7/DSN-

MUI/IV/2000 tentang 

pembiayaan 

mudharabah. 

2. Emiten bertindak sebagai 

mudharib (pengelola 

modal) 

3. Pemegang obligasi 

sebagai shahibul mal 

(pemodal) 

4. Emiten obligasi tidak 

boleh melakukan 

Obligasi Konvensional 

1. Berdasarkan prinsip 

bunga 

2. Emiten bertindak 

sebagai debitur (yang 

berhutang) 

3. Pemegang obligasi 

sebagai kreditur (yang 

berpiutang) 

4. Emiten obligasi 

dibebaskan kegiatan 

usahanya, sehingga 

tidak ada batasan halal-

haram 

5. Nisbah mengikuti 

perkembangan suku 
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kegiatan yang 

bertentangan prinsip 

syariah 

5. Nisbah harus disebutkan 

dalam akad. 

bunga. 

6 Reksa Dana Syariah 

1. Berdasarkan akad 

wakalah antar manajer 

investasi dan pemodal , 

serta akad mudharabah 

antar manajer investasi 

dan penggunaan 

investasi dengan 

memperhatikan fatwa 

DSN-MUI No.20/DSN-

MUI/IX/2000 tentang 

reksa dana syariah. 

2. Investasi dilakukan pada 

instrumen keuangan 

yang sesuai dengan 

syariah. 

3. Jenis usaha emiten harus 

sesuai dengan syariah 

4. Pembagian keuntungan 

antara pemodal (diwakili 

oleh manajer investasi) 

dan penggunaan 

investasi berdasarkan 

proporsi yang ditentukan 

dalam akad. 

5. Manajer investasi tidak 

menanggung resiko 

kerugian selama tidak 

lalai. Artinya yang 

menanggung kerugian 

tetap pemodal. 

Reksa Dana Konvensional 

1. Berdasarkan prinsip 

kontrak investasi 

kolektif dengan 

memperhatikan pasal 

18 sampai dengan 

pasal 29 Bab IV UU 

No. 8 Tahun 1995 

tentang Pasar Modal  

2. Investasi dilakukan 

pada instrumen 

konvensional  

3. Jenis usaha emiten 

tidak harus sesuai 

syariah  

4. Pembagian keuntungan 

antara pemodal dan 

manajer investasi 

berdasarkan 

perkembangan suku 

bunga 

5. Manajer investasi juga 

menanggung resiko 

karena berdasarkan 

prinsip kolektivitas. 

 

2.4. Saham  

a. Pengertian Saham 

Saham merupakan surat bukti kepemilikan atas aset-aset perusahaan 

yang menerbitkan saham. Dengan memiliki saham suatu perusahaan, 

maka investor akan mempunyai hak terhadap pendapatan dan kekayaan 
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perusahaan, setelah dikurangi dengan pembayaran semua kewajiban 

perusahaan (Eduardus Tandelilin, 2001) dalam penelitian Rika Verawati 

(2014). 

Pendapat lain menyatakan saham adalah selembar kertas yang 

menunjukkan hak pemodal (yaitu memiliki kertas tersebut) untuk 

memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang 

menerbitkan sekuritas tersebut (Suad Husnan, 1998). 

b. Saham Dalam Pandangan Islam 

Pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan 

perdagangan efek (saham, oblogasi, dll) Perusahaan yang menerbitkan 

efek, serta segala lembaga dan profesi yang berhubungan dengan 

pengelolaan efek. 

Menurut Auliyah dan Hamzah (2006), saham syariah adalah 

sahamsaham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam 

atau yang lebih dikenal dengan sharia compliant. Sedangkan saham non 

syariah adalah saham yang kegiatan usahanya tidak sesuai dengan prinsip 

syariah Islam.  

Berdasarkan arahan Dewan Syariah Nasional dan Peraturan 

Bapepam – LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, jenis 

kegiatan utama suatu badan usaha yang dinilai tidak memenuhi syariah 

Islam adalah sebagai berikut: 

a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan 

yang dilarang. 
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b. Menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, 

jual beli resiko yang mengandung gharar dan maysir. 

c. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan atau 

menyediakan: barang dan atau jasa yang haram karena zatnya (haram 

lidzatihi), barang dan atau jasa yang haram bukan karena zatnya 

(haram li ghairihi) yang ditetapkan oleh DSNMUI, serta barang dan 

atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. 

d. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat 

(nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih 

dominan dari modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan 

kesyariahannya oleh DSNMUI. 

c. Jenis-jenis Saham 

Jenis-jenis saham yang diperdagangkan di Bursa Efek adalah 

sebagai berikut: 

1) Saham Biasa (Common Stock) 

Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya 

paling akhir terhadap claim (Nor Hadi, 2013: 68). Saham biasa 

merupakan jenis saham yang akan menerima laba setelah laba bagian 

saham preferen dibayarkan. Apabila perusahaan bangkrut, maka 

pemegang saham biasa yang menderita terlebih dahulu. Pemegang 

saham biasa memiliki suara dalam RUPS (Mohamad Samsul, 

2006:45). 
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Beberapa hak yang dimiliki oleh pemegang saham biasa antara 

lain (Jogiyanto, 2010) : 

a) Hak Kontrol 

Pemegang saham biasa mempunyai hak untuk memilih 

dewan direksi. Hal ini berarti pemegang saham biasa berhak untuk 

mengontrol siapa yang akan memimpin perusahaan. Pemegang 

saham dapat melakukan hak kontrolnya dalam bentuk memveto 

dalam pemilihan direksi di rapat tahunan pemegang saham atau 

memveto pada tindakan-tindakan yang membutuhkan persetujuan 

pemegang saham. 

b) Hak Menerima Pembagian Keuntungan 

Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa berhak 

mendapat bagian dari keuntungan perusahaan.Laba dibagikan 

dalam bentuk dividen. Pembagian dividen untuk saham biasa dapat 

dilakukan jika perusahaan sudah membayarkan dividen untuk 

saham preferen. 

c) Hak Preemptif 

Hak preemptif (preemptive right) merupakan hak untuk 

mendapatkan persentasi pemilikan yang sama jika perusahaan 

mengeluarkan tambahan lembar saham. Jika perusahaan mengeluarkan 

tambahan lembar saham, maka jumlah saham yang beredar akan lebih 

banyak dan akibatnya persentase kepemilikan pemegang saham yang 

lama akan turun. Hak preemptif memberi prioritas kepada pemegang 
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saham lama untuk membeli tambahan saham yang baru, sehingga 

persentase pemilikannya tidak berubah 

2) Saham Preferen (Preferred Stock) 

Saham preferen (preferred stock) adalah jenis saham yang memiliki 

hak laba kumulatif. Hak kumulatif adalah hak untuk mendapatkan laba 

yang tidak dibagikan pada suatu tahun yang mengalami kerugian, tetapi 

dibayar pada tahun yang mengalami keuntungan. Hak istimewa ini 

diberikan kepada pemegang saham preferen karena merekalah yang 

memasok dana ke perusahaan sewaktu mengalami kesulitan (Mohamad 

Samsul, 2006:45). 

Menurut Jogiyanto (2010), karakteristik saham preferen adalah sebagai 

berikut: 

a) Pemegang saham preferen mempunyai hak untuk menerima dividen 

terlebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa. 

b) Saham preferen umumnya memberikan hak dividen kumulatif, yaitu 

memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen 

tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan sebelum pemegang 

saham biasa menerima dividennya. 

c) Saham preferen mempunyai hak terlebih dahulu atas aktiva 

perusahaan dibanding hak yang dimiliki oleh saham biasa pada saat 

terjadi likuidasi. 
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2.5. Return Saham 

a. Pengertian Return Saham 

Menurut Van Horne, JC dan Walker, JM, (2005) dalam penelitian 

Rika Verawati (2014) Pengertian return adalah hasil yang diperoleh dari 

investasi sedangkan saham merupakan tanda bukti kepemilikan dalam 

suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Jadi Return 

Saham merupakan pembayaran yang diterima karena hak kepemilikannya, 

ditambah dengan harga perubahan pada harga pasar, yang dibagi dengan 

harga awal. 

Return (kembalian) adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh 

pemodal atas suatu investasi yang dilakukannya. Tanpa adanya 

keuntungan yang dapat dinikmati dari suatu investasi, tentunya pemodal 

tidak melakukan investasi (Robert Ang, 1997) pada penelitian Rika 

Verawati (2014). 

Return saham berbanding positif dengan risiko, artinya semakin 

besar risiko yang ditanggung oleh pemegang saham, maka return 

(keuntungan) akan semakin besar pula, begitu juga sebaliknya. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan return saham 

merupakan keuntungan yang diperoleh pemegang saham karena 

menginvestasikan dananya, keuntungan tersebut dapat berupa dividen 

(yield) dan keuntungan dari selisih harga saham sekarang dengan periode 

sebelum (capital gain). Return atau tingkat pengembalian adalah selisih 
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antara jumlah yang diterima dengan jumlah yang diinvestasikan (Brigham 

dan Houston, 2006:215) dalam penelitian Rika Verawati (2014). 

Menurut Yulianty Usman (2004), komponen return terdiri dari dua 

jenis yaitu current income (pendapatan lancar), dan Capital Gain 

(keuntungan selisih harga). Current income merupakan keuntungan yang 

diperoleh melalui pembayaran yang bersifat periode seperti pembayaran 

bunga deposito, bunga obligasi, dividen dan sebagainya. Current income 

disebut sebagai pendapatan lancar, karena keuntungan yang diterima 

biasanya dalam bentuk kas, sehingga dapat diuangkan secara cepat, seperti 

bunga atau jasa giro, dan dividen tunai, juga dapat dalam bentuk setara 

kas seperti bonus atau dividen saham yaitu dividen yang dibayarkan 

dalam bentuk saham dan dapat dikonversikan menjadi uang kas. 

Komponen kedua dari return saham adalah capital gain, yaitu 

keuntungan yang diterima karena adanya selisih antara harga jual dengan 

harga beli saham suatu instrumen investasi. Capital gain sangat 

bergantung dari harga pasar instrumen investasi, yang berarti bahwa 

instrumen investasi harus diperdagangkan di pasar saham. Dengan adanya 

perdagangan di pasar saham maka akan timbul perubahan nilai suatu 

instrumen investasi yang memberikan capital gain. Adanya capital gain 

dapat digunakan untuk menentukan besarnya tingkat kembalian yang 

diperoleh melalui return histories yang terjadi pada periode sebelumnya. 
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b. Macam-macam Return Saham 

Menurut Jogiyanto (2010: 205) dalam penelitian Animah vol.54 

return dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

1) Return realisasi (realized return) 

Return realisasi (realized return) merupakan return yang telah 

terjadi. Return realisasi dihitung dengan menggunakan data historis. 

Return realisasi penting karena digunakan sebagai salah satu pengukur 

kinerja dari perusahaan. Return realisasi atau return historis ini juga 

berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi (expected return) 

dan risiko dimasa datang. 

2) Return ekspektasi (expected return) 

Returnekspekasi (expected return) adalah return yang 

diharapkan akan diperoleh investor dimasa mendatang. Berbeda 

dengan return realisasi yang sifatnya sudah terjadi, return ekspektasi 

sifatnya belum terjadi. 

Pada penelitian ini menggunakan returnrealisasi (realized 

return) yaitu return yang telah terjadi atau return yang sesungguhnya 

terjadi. Pengukuran return menurut teori pasar dapat diformulasikan 

sebagai berikut: (Jogiyanto, 2003: 110) 

 

Keterangan: 

Rit  =  tingkat keuntungan saham I pada periode t 

Pit =  harga penutupan saham I pada periode t (periode 

penutupan akhir) 
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Pit-1 =  harga penutupan saham I pada periode sebelumnya (awal) 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Return Saham 

Menurut Alwi Z. Iskandar (2003:87), ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi return saham atau tingkat pengembalian, antara lain: 

1) Faktor Internal 

a) Pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan seperti 

pengiklanan, rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk 

baru, laporan produksi, laporan keamanan produk dan laporan 

penjualan. 

b) Pengumuman pendanaan (financing announcements), seperti 

pengumuman yang berhubungan dengan ekuitas atau hutang. 

c) Pengumuman badan direksi manajemen (management-board of 

director announcements) seperti perubahan dan pergantian 

direktur manajemen, dan struktur organisasi. 

d) Pengumuman pengambilalihan diversifikasi, seperti laporan 

merger, investasi ekuitas, laporan take over oleh pengakuisisian 

dan diakuisisi, laporan divestasi dan lainnya. 

e) Pengumuman investasi (investment announcements), seperti 

melakukan ekspansi pabrik, pengembangan riset dan penutupan 

usaha lainnya. 

f) Pengumuman ketenagakerjaan (labour announcements), seperti 

negoisasi baru, kontrak baru, pemogokan dan lainnya. 
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g) Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramalan 

laba sebelum akhir tahun fiskal dan setelah akhir tahun fiskal, 

Earnings Per Share (EPS) dan Dividend Per Share (DPS), Price 

Earnings Ratio (PER), Net Profit Margin (NPM), Return On Asset 

(ROA), Return On Equity (ROE), Price to Book Value (PBV), 

maupun Economic Value Added (EVA), dan Market Value Added 

(MPV) yang nilainya tidak tercantum dalam laporan keuangan dan 

lain-lain. 

2) Faktor Eksternal 

a) Pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga 

tabungan deposito, kurs valuta asing, inflasi serta berbagai 

regulasi dan deregulasi ekonomi yang dikeluarkan oleh 

pemerintah. 

b) Pengumuman hukum (legal announcements), seperti tuntutan 

karyawan terhadap perusahaan atau terhadap manajernya dan 

tuntutan perusahaan terhadap manajernya. 

c) Pengumuman industri sekuritas (securities announcements), 

seperti laporan pertemuan tahunan, insider trading, valume atau 

harga saham perdagangan, pembatasan atau penundaan trading. 

d)  Gejolak politik luar negeri dan fluktuasi nilai tukar juga 

merupakan faktor yang berpengaruh signifikan pada terjadinya 

pergerakan harga saham di bursa efek suatu negara. 

e) Berbagai isu baik dalam negeri dan luar negeri. 
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2.6.  Price to Book Value (PBV) 

Market to Book atau Price to Book Value merupakan rasio pasar yang 

digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai buku suatu 

saham. Menurut Suad Husnan dan Eny Pudjiastuti (2002:285) dalam penelitian 

Rika Verawati (2014) Perusahaan dikatakan dapat beroperasi dengan baik jika 

memiliki rasio Price to Book Value di atas satu. Hal ini menunjukkan nilai pasar 

lebih besar dari nilai bukunya. 

Nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat 

tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar, yaitu oleh permintaan dan penawaran 

saham yang bersangkutan di pasar bursa. Bila nilai buku (book value) per lembar 

saham menunjukkan aktiva bersih (net assets) yang dimiliki oleh pemegang 

saham dengan memiliki satu lembar saham, karena aktiva bersih adalah sama 

dengan total equitas pemegang saham. Sehingga nilai buku per lembar saham 

adalah total equitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nilai buku (BV) 

secara sistematis dirumuskan sebagai berikut: 

  Book Value =  
            

                     
 

Sehubungan dengan hal tersebut, Price to Book Value (PBV) sebagai 

pengukuran kinerja harga pasar saham terhadap nilai bukunya dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

  Price To Book Value = 
                 

                           
 

Semakin besar rasio Price to Book Value semakin tinggi perusahaan dinilai 

oleh para pemodal relatif dibandingkan dengan dana yang telah ditanamkan di 
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perusahaan. Penilaian perusahaan oleh investor akan sangat mempengaruhi 

keputusan investasi, karena investor akan berinvestasi diperusahaan yang 

memiliki kinerja baik. 

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat  

keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber daya pada akhir tahun  berjalan 

yang tercermin pada harga saham perusahaan. Jadi harga saham  merupakan 

cerminan nilai suatu perusahaan. Semakin tinggi harga saham  semakin tinggi 

pula nilai perusahaan, sebaliknya semakin rendah harga saham maka nilai 

perusahaan juga rendah atau kinerja perusahaan kurang baik (J. Fred Z. Westen 

dan Thomas E. Copeland, 1992).  

Nilai perusahaan diukur dengan price to book value (PBV) yaitu rasio 

yang mengukur nilai perusahaan dengan membandingkan harga saham per lembar 

saham. 

Price To Book Value (PBV) mempunyai 2 fungsi utama (Dev Group on 

research, 2009), yaitu:  

a. Untuk melihat apakah sebuah saham saat ini diperdagangkan pada harga 

yang mahal, masih murah, atau masih wajar menurut rata-rata historisnya.  

b. Untuk menentukan mahal atau murahnya suatu saham saat ini yang 

didasarkan perkiraan harga wajar untuk periode 1 tahun mendatang. 

Berdasarkan fungsi yang pertama, sebuah saham dianggap terlalu mahal 

atau tinggi jika Price To Book Value (PBV) saat ini saham tersebut sudah di atas 

rata-rata Price To Book Value (PBV) historisnya. Demikian sebaliknya, suatu 

saham dianggap masih murah atau wajar jika Price To Book Value (PBV) saham 
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tersebut saat ini berada di bawah atau sama dengan rata-rata Price To Book Value 

(PBV) historisnya.  

Price To Book Value (PBV) merupakan rasio yang sudah secara luas 

dipakai diberbagai analisis sekuritas dunia. Rasio Price To Book Value (PBV) ini 

didefinisikan sebagai perbandingan nilai pasar suatu saham (stock’s market value) 

terhadap nilai bukunya sendiri (perusahaan) sehingga kita dapat mengukur tingkat 

harga saham apakah overvalued atau undervalued. Perhitungannya dilakukan 

dengan membagi harga saham (closing price) pada kuartal tertentu dengan nilai 

buku kuartal per sahamnya. Beberapa pihak menyebutnya dengan “price-equity 

ratio”. 

Semakin rendah nilai Price To Book Value (PBV) suatu saham maka 

saham tersebut dikategorikan undervalued, yang mana sangat baik untuk 

memutuskan investasi jangka panjang. Nilai rendah Price To Book Value (PBV) 

ini disebabkan oleh turunnya harga saham, sehingga harga saham berada di bawah 

nilai bukunya atau nilai sebenarnya.  

Namun, rendahnya nilai Price To Book Value (PBV) ini juga dapat 

mengindikasikan menurunnya kualitas dan kinerja fundamental emiten yang 

bersangkutan (fundamentally wrong). Oleh karena itu, nilai Price To Book Value 

(PBV) harus kita bandingkan juga dengan Price To Book Value (PBV) sektor 

yang bersangkutan. Apabila terlalu jauh perbedaannya dengan Price To Book 

Value (PBV) industrinya maka sebaiknya perlu dianalisis lebih dalam lagi. 

Menariknya, Price To Book Value (PBV) ini juga memberikan sinyal kepada 

investor apakah harga yang kita bayar atau investasikan kepada perusahaan 
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tersebut terlalu tinggi atau tidak jika diasumsikan perusahaan bangkrut tiba-tiba 

(bankrupt immediately). Karena jika perusahaan bangkrut, maka kewajiban 

utamanya membayar utang terlebih dahulu, baru sisa aset (kalau ada) dibagikan 

kepada para pemegang saham.  

Kelemahan rasio keuangan ini adalah nilai ekuitas dipengaruhi langsung 

oleh saldo laba perusahaan. Jadi konsep utama Price To Book Value (PBV) adalah 

kapitalisasi pasar dibagi oleh nilai buku. Nilai buku dapat dinilai dengan basis 

seluruh perusahaan atau per sahamnya saja. Rasio ini jelas membandingkan nilai 

pasar terhadap nilai perusahaan berdasarkan laporan keuangan (financial 

statements). Maka dapat diartikan bahwa semakin tinggi nilai PBV suatu saham 

mengindikasikan persepsi pasar yang berlebihan terhadap nilai perusahaan dan 

sebaliknya jika PBV rendah, maka diartikan sebagai sinyal good investment 

opportunity dalam jangka panjang. 

Namun untuk beberapa jenis perusahaan (yaitu perusahaan yang 

berteknologi tinggi), rasio PBV ini kurang tepat karena adanya kesulitan mendasar 

bagi akuntansi tradisional untuk perusahaan berbasis teknologi tinggi.  

Aset utama perusahaan jenis ini adalah ”intellectual property” yang 

merupakan ”great value” yang sulit dicatatkan dalam akuntansi keuangan biasa. 

Sehingga book value perusahaan jenis ini tidak merefleksikan kekayaan 

sebenarnya dari perusahaan teknologi ini (Dev Group on research, 2009).  

Menurut Damodaran (2001) rasio Price To Book Value (PBV) mempunyai 

beberapa keunggulan yaitu:  
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a. Nilai buku mempunyai ukuran intutif yang relative stabil yang dapat 

diperbandingkan dengan harga pasar. Investor yang kurang percaya 

dengan metode discounted cash flow dapat menggunakna Price To Book 

Value (PBV) sebagai perbandingan.  

b. Nilai buku memberikan standar akuntansi yang konsisten untuk semua 

perusahaan. Price To Book Value (PBV) dapat diperbandingkan antara 

perusahaan-perusahaan yang sama sebagai petunjuk adanya under atau 

over valuation.  

c. Perusahaan-perusahaan dengan earning negative yang tidak bisa dinilai 

dengan menggunakan Price Earning Ratio (PER) dapat dievaluasi dengan 

menggunakan Price to Book Value (PBV).  

Menurut Indriyo (2000) aspek-aspek sebagai pedoman perusahaan untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan adalah sebagai berikut: 

a. Menghindari risiko yang tinggi  

Bila perusahaan sedang melaksanakan operasi yang berjangka 

panjang, maka harus dihindari tingkat risiko yang tinggi. Proyek-

proyek yang memiliki kemungkinan laba yang tinggi tetapi 

mengandung risiko yang tinggi perlu dihindari. Menerima proyek 

tersebut dalam jangka panjang berarti suatu kegagalan yang dapat 

mematahkan kelangsungan hidup perusahaan.  

b. Membayar dividen  

Dividen merupakan pembagian laba kepada para pemegang 

saham oleh perusahaan. Dividen harus sesuai dengan dengan 
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kebutuhan perusahaan maupun kebutuhan para pemegang saham. 

Dengan membayarkan dividen secara wajar, maka perusahaan dapat 

menarik para investor dan hal ini akan mempengaruh nilai perusahaan.  

c. Mengusahakan pertumbuhan  

Apabila perusahaan dapat mengembangkan penjualan maka hal 

ini dapat berakibat terjadinya keselamatan usaha di dalam persaingan 

pasar. Maka perusahaan yang berusaha untuk memaksimalkan nilai 

harus secara terus-menerus mengusahakan pertumbuhan penjualan dan 

penghasilan  

d. Mempertahankan tingginya harga pasar saham  

Harga saham di pasar merupakan perhatian utama para manajer 

keuangan untuk memberikan kemakmuran kepada para pemegang 

saham atau pemilik perusahaan. Manajer harus selalu berusaha ke arah 

itu untuk mendorong masyarakat agar bersedia menginvestasikan 

dananya ke dalam perusahaan. Dengan harga saham yang tinggi maka 

hal itu juga akan mempertinggi nilai prusahaan. 

Secara sistematis price to book value (PBV) dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut (Brigham, 1999) : 

 PBV = 
  

   
 

Keterangan:  

Ps = harga pasar saham  

BVS = book value per share 
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2.7. Price to Earning Ratio 

Price Earning Ratio merupakan salah satu pendekatan yang sering 

digunakan oleh analis sekuritas untuk menilai suatu saham atau merupakan 

perbandingan antara harga pasar suatu saham (market price) dengan Earning  Per 

Share (EPS) dari saham yang bersangkutan. Pendekatan ini mendasarkan atas 

ratio antara harga saham per lembar yang berlaku di pasar modal dengan tingkat 

keuntungan bersih yang tersedia bagi pemegang saham. (Ade sanjaya@landasan 

teori). 

Rasio harga/laba (Price Earning Ratio) merupakan suatu rasio yang lazim 

dipakai untuk mengukur harga pasar (market price) setiap lembar saham biasa 

dengan laba per lembar saham. Ukuran ini melibatkan suatu jumlah yang tidak 

secara langsung dikendalikan oleh perusahaan harga pasar  saham  biasa. Rasio 

harga/laba mencerminkan penilaian pemodal terhadap pendapatan dimasa 

mendatang. (Simamora, 2000: 531). 

a. Fungsi Price Earning Ratio 

Price Earning Ratio (PER) yang tinggi belum tentu 

mencerminkan kinerja yang baik, karena Price Earning Ratio (PER) 

yang tinggi bisa saja disebabkan oleh rata-rata pertumbuhan laba 

perusahaan. Price Earning Ratio (PER) yang tinggi menunjukkan 

prospek yang baik pada harga saham, namun semakin tinggi pula 

resikonya. PER yang rendah dapat pula berarti laba perusahaan yang 

tinggi dan potensi dividen yang tinggi pula. Adapun kegunaan rasio ini 

adalah : 
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1) Menentukan nilai pasar saham yang diharapkan 

2) Menentukan nilai pasar saham dimasa yang akan dating 

Menurut Husnan (2001) secara fundamental rasio ini 

diperhatikan oleh investor dalam memilih saham karena perusahaan 

yang mempunyai nilai Price Earning Ratio (PER) yang tinggi 

menunjukkan nilai pasar yang tinggi pula atas saham tersebut, 

sehingga saham tersebut akan diminati oleh investor dan hal ini pada 

akhirnya akan berdampak pada kenaikan harga saham sebaliknya 

apabila perusahaan mempunyai Price Earning Ratio (PER) yang 

rendah menunjukkan nilai pasar yang rendah  sehingga akan 

berdampak terhadap penurunan harga saham. 

Semakin besar Price Earning Ratio (PER) suatu saham maka 

menyatakan saham tersebut akan semakin mahal terhadap pendapatan 

bersih per saham. Jika dikatakan suatu saham mempunyai PER 10 kali, 

berarti harga saham tersebut 10 kali lipat terhadap EPSnya. Saham 

yang memiliki PER yang semakin kecil bagi pemodal akan semakin 

bagus, karena saham tersebut memiliki harga yang semakin murah. 

PER merupakan salah satu segi untuk memandang kinerja harga 

saham. Penilaian Price Earning Ratio (PER) dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

    
  

   
 

Ps  = Price stock 

EPS   = Earning Per Share 
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2.8. Leverage Operation 

Menurut Bambang Riyanto (1997) Laverage dalam pengertian bisnis 

mengacu pada penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan dimana dalam 

penggunaan aset dan dana perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap atau beban 

tetap. Penggunaan asset ataupun modal tersebut digunakan memaksimalkan 

produksi perusahaan di masa yang akan datang sehingga keuntungan potensial 

dapat meningkat terutama bagi para investor pemegang saham perusahaan 

tersebut. Dari pengertian di atas, maka laverage terbagi menjadi dua yaitu, 

laverage operation dan laverage keuangan (financial laverage). 

Namun disini peneliti tidak akan membahas panjang lebar tentang laverage 

keuangan (laverage financial), tetapi hanya membatasi pada laverage operation, 

yang mana secara definisi laverage operation adalah laverage yang timbul pada 

saat perusahaan menggunakan aktiva yang memiliki biaya-biaya operasi tetap 

maupun variabel tidak tetap. Biaya tersebut bisa meliputi : biaya sewa/penyusutan 

gedung, biaya asuransi, biaya gaji karyawan, perawatan alat produksi, dan 

berbagai biaya lain atas fasilitas yang dipakai perusahaan untuk operasional dan 

biaya menejemen.  

Dalam jangka panjang semua biaya yang bersifat variable artinya dapat 

berubah sesuai dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Oleh karena itu, dalam 

analisis ini diasumsikan dalam jangka pendek. Biaya operasi tetap dikeluarkan 

agar dapat mendongkrak volume penjualan sehingga dapat menghasilkan 

pendapatan yang lebih besar daripada seluruh biaya operasi yang dikeluarkan.  
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DOL = 

Penambahan suatu alat produksi guna meningkatkan profitabilitas suatu 

perusahaan juga memiliki beberapa dampak yaitu; perubahan volume penjualan 

yang kelak dapat menghasilkan laba atau rugi operasi yang lebih besar dari 

proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya dan akan terlihatnya pengaruh 

penjualan terhadap laba operasi atau laba sebelum bunga dan pajak yang 

diperoleh, dalam kegiatan perusahaan hal ini disebut rentabilitas perusahaan. Bagi 

perusahaan, masalah rentabilitas sangatlah penting daripada masalah laba sebab 

laba yang besar tiidak dapat menjadi ukuran efisiensi perusahaan tersebut. Untuk 

mengetahui seberapa besar perusahaan dikatakan efisien adalah dengan 

mambandingkan laba yang diperoleh itu dengan kekayaan atau aset operasional 

yang menghasilkan laba tersebut.  

Untuk menentukan seberapa besar asset yang dimiliki perusahaan 

berpengaruh terhadap profitabilitas penjualannya adalah dengan dua hal, yaitu 

menghitung Degree of Operational Laverage (DOL) dan meninjau factor 

rentabilitas perusahaan (Earning Power). 

1) Degree of operational laverage (DOL)  

 Degree of operational laverage digunakan untuk mengukur sejauh 

mana perubahan pendapatan terhadap keuntungan operational sehingga 

daripadanya dapat diketahui perubahan laba operasi akibat perubahan 

penjualan, dan menentukan keputusan turnover operational option. Degree 

of operational laverage dihitung dengan menggunakan rumus : 
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atau  

DOL = 

                

       
                  

        

       

Keterangan :  

EBIT  = Laba sebelum bunga dan pajak 

SALES = Total penjualan 

 

2.9. Jakarta Islamic Index (JII) 

Jakarta Islamic Index (JII) pertama kali diluncurkan oleh Bursa Efek 

Indonesia bekerjasama dengan PT Danareksa Investment Management pada 

tanggal 3 Juli 2000. Meskipun demikian, agar dapat menghasilkan data historikal 

yang lebih panjang, hari dasar yang digunakan untuk menghitung Jakarta Islamic 

Index (JII) adalah tanggal 2 Januari 1995 dengan angka indeks dasar sebesar 100. 

Metodologi perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) sama dengan yang digunakan 

untuk menghitung IHSG yaitu berdasarkan Market Value Weigthed Average Index 

dengan menggunakan formula Laspeyres.  

Tujuan berdiri JII sendiri adalah :  

1) Meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada 

saham yang berbasis syariah. 

2) Memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah Islam 

untuk melakukan investasi di bursa efek.  

3) Mendukung transparansi dan akuntabilitas saham berbasis syariah di 

Indonesia  
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4) Pemandu bagi investor yang ingin menanamkan dananya secara shar’ie 

tanpa takut tercampur dengan dana ribawi dan sektor barang haram. 

5) Tolak ukur kinerja (benchmark) dalam memilih portofolio saham yang 

halal.  

Bagi investor yang ingin berinvestasi saham dengan prisip syariah, Bursa 

Efek Indonesia (BEI) telah memperkenalkan Jakarta Islamic Index yang 

diluncurkan pada tanggal 3 Juli 2000. Jakarta Islamic Index (JII) mengacu pada 

30 saham yang sektor usahanya memenuhi prinsip Syariah Islam. 

Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia  

(MUI) tahun 2004 tersebut mengatur prinsip-prinsip syariah di bidang pasar 

modal yang menyatakan bahwa suatu sekuritas/efek di pasar modal dipandang 

telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan 

kesesuaian syariah secara tertulis dari DSN-MUI. 

Seiring dengan perkembangan pasar modal syariah, respon investor atas 

peluang investasi pada instrumen berbasis syariah semakin meningkat. 

Kehadirannya yang sudah sekian lama semakin meyakinkan investor untuk 

menjadikannya sebagai indeks acuan. 

Menurut Andri Soemitra (2014) Pasar modal syariah mengalami 

perkembangan yang pesat. Dana yang dimiliki oleh umat Islam atau pelaku pasar 

muslim di bursa efek di seluruh dunia mencapai 1,3 triliun dolar AS. Adapun dana 

yang terhimpun di pasar keuangan Islam di seluruh dunia diperkirakan sebesar 

230 miliar dolar AS, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 12%-15% pertahun. 
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Fakta tersebut menunjukkan beberapa hal, yaitu pertama potensi dana yang 

dimiliki oleh umat Islam sangat besar.  

Kedua, potensi sumber daya manusia (investor) yang tertarik untuk 

berinvestasi dengan menerapkan prinsip syariah juga sangat besar.Ketiga, 

pertumbuhan pasar keuangan syariah sangat tinggi, dimana hal ini juga didorong 

oleh pembentukan berbagai macam lembaga keuangan tingkat internasional. 

Melihat kondisi potensial ini yang kemudian memasuki tahun 2000, pasar modal 

Indonesia mencatat sejarah baru dengan dikeluarkannya indeks syariah yaitu 

Jakarta Islamic Index (JII). 

Ke -30 saham anggota Jakarta Islamic Index (JII) tersebut dinilai 

memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. 

Intinya saham-saham yang masuk ke dalam JII-30 harus memenuhi unsur yang 

sama dengan indeks lainnya kecuali unsur haram dalam pandangan MUI. Unsur 

haram yang disyaratkan DSN MUI pada umumnya terkait dengan kegiatan bisnis, 

yaitu tidak melakukan kegiatan bisnis yang terkait: Alkohol, Perjudian, Produksi 

dengan bahan baku babi, Pornografi, Jasa Keuangan dan Asuransi konvensional. 

Untuk memilih saham-saham yang layak menjadi anggota Jakarta Islamic 

Index (JII), dilakukan seleksi khusus.  

1. Bursa Efek Indonesia (BEI) memilih kumpulan saham yang memiliki 

usaha utama yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Saham ini 

harus sudah tercatat di BEI lebih dari 3 bulan, kecuali jika saham itu 

masuk dalam kelompok 10 saham dengan kapitalisasi pasar terbesar. 



 

 

47 

2. BEI memilih saham yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva tidak 

melebihi 90%, berdasarkan laporan tahunan atau semesteran terakhir. 

3. Mereka memilih 60 saham dari saham-saham itu yang memiliki rata-rata 

kapitalisasi pasar terbesar dalam setahun terakhir. 

4. Akan diseleksi lagi 30 saham dari saham-saham tadi yang memiliki nilai 

likuiditas perdagangan reguler rata-rata paling tinggi dalam setahun 

terakhir. 

Jadi, bisa disimpulkan, saham-saham yang masuk kriteria Jakarta Islamic 

Indek (JII) adalah saham-saham halal, yang operasionalnya tidak mengandung 

unsur ribawi dan struktur permodalan perusahaan bukan mayoritas dari hutang. 

Selain halal, saham-saham yang masuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) juga 

merupakan saham-saham yang paling besar kapitalisasi pasarnya, dan paling 

likuid. Maka saham-saham Jakarta Islamic Index (JII ini pada umumnya 

mempunyai struktur modal yang sehat dan tidak terbebani bunga hutang 

berlebihan, dengan kata lain debt-to equity rasionya masih proporsional. Rasio 

Debt to Eqiuty Ratio (DER) yang lebih wajar berpotensi meningkatkan 

keuntungan emiten dan terhindar dari beban keuangan jangka panjang. 

Seperti indeks saham lainnya, indeks Jakarta Islamic Index (JII) bersifat 

dinamis dalam arti secara periodik di update agar senantiasa responsif dengan 

pergerakan pasar dan sesuai dengan syariah. Jika ada yang perlu diganti, setiap 

enam bulan - pada bulan Januari dan Juli BEI akan melakukan penggantian dan 

mengumumkan daftar anggota JII yang baru. 
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Investor bisa menggunakan Jakarta Islamic Index (JII) sebagai tolok ukur 

untuk mengukur kinerja portofolio investasi di saham-saham syariah. Contohnya 

adalah reksadana syariah. Selain itu, Jakarta Islamic Index (JII) memudahkan 

investor yang memang hanya mau berinvestasi di saham-saham halal. Investor ini 

tinggal memilih saja satu atau beberapa saham yang jadi anggota Jakarta Islamic 

Index (JII) itu. (sumber BEI) 

 

2.10. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Variabel Hasil Penelitian 

1.  Stella (2009) Pengaruh Price to 

Earnings Ratio, 

Debt to Equity 

Ratio,  

Return on Asset, dan 

Price to book value 

terhadap Harga 

Pasar  

Saham. 

Variabel 

dependen : 

Y : Return 

Saham  

Variabel 

Independen 

X1 : PER 

X2 : DER 

X3 : ROA 

X4 : PBV 

PBV terhadap harga 

saham  

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap harga 

saham dengan kata 

lain investasi dapat 

dikatakan aman 

apabila price to  

book value semakin 

rendah. 

2.  Soin Lee & 

Song-Bum 

Park (2010) 

A study on the 

Assosiation  

between Operating 

Laverage and Risk : 

The case of the 

Airline  

Industry” 

Laverage 

operationda n 

risk-return 

adanya pengaruh 

positif antara 

laverage operation 

dengan return dan 

antara laverage 

operation dengan 

Book value. 

3. Mariana 

Mathilda 

(2012) 

Pengaruh Price 

Earnings Ratio dan 

Price To Book 

Value terhadap 

Return Saham 

Indeks LQ 45 

(Perioda 2007-2009) 

Variabel 

dependen : 

Y : Return 

Saham 

Variabel 

Independen  

X1 : PER 

X2 : PBV 

Hasil pengujian 

menyatakan bahwa 

PBV tidak memiliki 

pengaruh terhadap 

return saham. Hal 

ini ditunjukkan oleh 

nilai sig. sebesar 

0,925 lebih besar 



 

 

49 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Variabel Hasil Penelitian 

dari nilai α= 5%. 

4.  Anggun 

Amelia 

Bahar Putri, 

R. Djoko 

Sampurno 

(2012) 

ANALISIS 

PENGARUH ROA, 

EPS, NPM, DER 

DAN PBV 

TERHADAP 

RETURN SAHAM  

(Studi kasus pada 

industri Real Estate 

and Property yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

periode 2007-2009) 

Variabel 

dependen 

Y : Return 

Saham 

Variabel 

Independen : 

X1 : ROA 

X2 : EPS 

X3 : NPM 

X4 : DER 

X5 : PBV 

Hasil analisis 

menggunakan 

analisis regresi 

didapatkan bahwa 

Price to Book Value 

(PBV) berpengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

return saham. 

5. Najmiyah, 

Edy Sujana, 

Ni Kadek 

Sinarwati 

(2014) 

Pengaruh Price to 

book value (PBV), 

Price Earning Ratio  

(PER), dan Debt to 

Equity ratio (DER) 

Terhadap Return 

Saham  

(pada Industri Real 

Estate dan Property 

yang Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia Periode 

2009 – 2013) 

Variabel 

dependen  

Y : Return 

Saham 

Variabel 

Independen : 

X1 : PBV 

X2 : PER 

X3 : DER 

 

secara parsial dapat 

diketahui bahwa 

variabel price to 

book value (PBV) 

terhadap return 

saham menunjukkan 

bahwa kedua  

variabel ini tidak 

memiliki hubungan 

yang signifikan 

yang ditujukan oleh 

sig-nya yang lebih 

besar 0,05 yaitu 

0,88 dan nilai 

terhitung lebih besar 

dari tabel yaitu 

2,039 > 1,764 

sehingga dapat  

menunjukkan bahwa 

price to book value 

(PBV) tidak  

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

return saham 

perusahaan  

industri real estate 

yang terdaftar di 

BEI periode 2009 – 

2013. 

6. Najmiyah, 

Edy Sujana, 

Pengaruh Price To 

Book Value (PBV), 

Variabel 

dependen  

Berdasarkan hasil 

perhitungan statistic 
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No 
Nama 

Peneliti 
Judul Variabel Hasil Penelitian 

Ni Kadek 

Sinarwati 

(2014) 

Price Earning  

Ratio (PER) Dan 

Debt To Equity 

Ratio (DER) 

Terhadap Return 

Saham  Pada  

Industri Real Estate 

Dan Property Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2009 – 2013 

Y : Return 

Saham 

Variabel 

Independen  

X1 : PBV 

X2 : PER 

X3 : DER 

terlihat bahwa 

variabel price to 

book value (PBV) 

menunjukkan tidak 

ada pengaruh yang 

signifikan secara 

parsial terhadap 

return saham 

perusahaan industry 

real estate yang 

terdaftar di BEI 

periode 2009-2013. 

7. Rendra 

Akbar (2015) 

PENGARUH 

PRICE EARNING 

RATIO (PER), 

PRICE BOOK 

VALUE (PBV) 

DAN DEBT TO 

EQUITY RATIO 

(DER) TERHADAP 

RETURN SAHAM 

(Studi terhadap 

Perusahaan Properti 

dan Real Estate 

yang Listing di 

Indeks Saham 

Syariah Indonesia) 

Variabel 

dependen : 

Y : Return 

Saham 

Variabel 

independen : 

X1 : PER 

X2 : PBV 

X3 : DER 

Price Book Value ( 

PBV ) memberikan 

pengaruh positif 

yang signifikan 

terhadap perubahan 

return saham syariah 

perusahaan properti 

dan real estate yang 

terdaftar di Indeks 

Saham Syariah 

Indonesia ( ISSI ) 

yang ditunjukkan 

dengan nilai thitung 

sebesar 5.266155 

dengan tingkat 

signifikansi sebesar 

0.0000 (dibawah 

0.05 ). 

 

2.11. Hipotesis  

a. Pengaruh Price to Book Value terhadap return saham 

Price to Book Value (PBV) menggambarkan seberapa besar pasar 

menghargai nilai buku suatu saham. Semakin besar rasio ini 

menggambarkan kepercayaan pasar akan prospek keuangan perusahaan 

tersebut (Darmadji dan Fakhrudin, 2001:303). Penelitian Stella (2009) 
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dan Wulandari (2009) bahwa PBV memiliki pengaruh secara parsial atas 

perusahaan yang bergerak di bidang food and baverages dan properti 

atas return dan harga saham. 

Berdasarkan rerangka pikir tersebut, maka hipotesis yang 

diajukan adalah: 

H1  : Price to book value berpengaruh secara parsial terhadap return 

saham pada bursa efek yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index. 

 

b. Pengaruh Price to Earning Ratio terhadap return saham 

Price Earning Ratio (PER), merupakan rasio yang menggambarkan 

apresiasi pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Gitman (2006)  dalam Hadianto (2008:164) Rasio ini mengindikasikan 

derajat kepercayaan investor pada kinerja masa depan perusahaan. Semakin 

tinggi PER, investor semakin percaya pada emiten, sehingga harga saham 

semakin mahal, Darmadji dan Fakhruddin (2006:198). Penyataan ini 

didukung penelitian yang dilakukan oleh Hadianto (2008), Stella (2009), 

Wijayanti (2010), Hatta dan Dwiyanto (2012) serta Zuliarni (2012), yang 

menyatakan bahwa PER berpengaruh positif terhadap harga saham. 

Berdasarkan penelitian dan rangkaian diatas, hipotesis yang yapat di 

ajukan : 

H2 : Price Earning Ratio berpengaruh secara parsial terhadap return 

saham pada bursa efek yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. 
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Price to book value 

Leverage Operation 

Return Saham Price Earning Ratio 

c. Pengaruh Leverage Operation terhadap return saham 

Menurut Brigham dan Houston (2006:12), “operating leverage 

adalah tingkat sampai sejauh mana biaya-biaya tetap digunakan di dalam 

operasi sebuah perusahaan.” Operating leverage juga dapat diartikan 

sebagai penggunaan dana dengan biaya tetap dengan harapan pendapatan 

yang dihasilkan dari penggunaan dana tersebut dapat menutup biaya tetap 

dan biaya variabel. 

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut : 

H3  : Leverage Operatin berpengarh secara signifikan terhadap return 

saham pada bursa efek yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. 

 

2.12. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan kajian pustaka dan hasil dari penelitian terdahulu serta 

permasalahan yang telah di paparkan sebelumnya, maka kerangka berfikir 

penelitia adalah sebagai berikut : 
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Variabel independen : Price to Book Value,  

Price to Earning Ratio dan  

Leverage Operation 

Variabel dependen : Return Saham 

Secara parsial 

Secara simultan 


