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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Permintaan permodalan pada pasar modal Indonesia setiap tahunnya 

cenderung menunjukkan peningkatan. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 

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

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

Bursa Efek Indonesia (BEI) juga meningkat mencapai angka Rp8,14 triliun per 

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

yaitu tahun 2015 sebesar Rp7 triliun per harinya (www.cnnindonesia.com, 2016) 

Dengan meningkatnya transaksi dalam Bursa Efek Indonesia tersebut, 

maka keuntungan yang diperoleh baik oleh emiten maupun investor membuat 

pasar modal terus membaik dan berkembang. Perkembangan tersebut secara tidak 

lansung tentunya juga diikuti oleh Jakarta Islamic Index (JII) yang merupakan 

salah satu bagian dari Bursa Efek Indonesia (BEI), yang dibuat untuk merespon 

kebutuhan informasi yang berkaitan dengan investasi saham syariah. 

Pembentukkan indeks ini diambil berkaitan dengan semakin banyaknya 

pengembangan ekonomi syariah di tanah air karena mayoritas di Indonesia 

masyarakat beragama Islam.  

Hal tersebut juga mendorong OJK mengeluarkan keputusan Nomor: Kep- 

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

2016. Daftar Efek Syariah sendiri merupakan panduan investasi bagi pihak 

pengguna Daftar Efek Syariah, seperti manajer investasi pengelola reksa dana 

http://www.cnnindonesia.com/


2 
 

 
 

syariah, asuransi syariah dan investor yang mempunyai keinginan untuk 

berinvestasi pada portofolio efek syariah, serta referensi bagi penyedia indeks 

syariah, seperti Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan Jakarta Islamic Index 

(JII). (www.ojk.go.id, 2016) 

Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatakan, saham syariah di pasar 

modal syariah Indonesia masih bagus. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan 

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

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

sekitar 345 saham syariah. Jumlah investor pada akhir 2016 tumbuh sekitar 10 

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

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

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

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

Industri Dasar dan Kimia 15,07% dari total DES.(www.republika.co.id, 2016) 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mencatat pada akhir Mei 2016 

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

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

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

sebesar Rp74,8 triliun. Pada sektor aset pasar modal syariah terdiri dari saham 

syariah Rp3.172 triliun, sukuk korporasi Rp11,11 triliun, sukuk negara Rp386,17 

triliun dan reksadana syariah Rp9,92 triliun, dalam perbankkan syariah tumbuh 

9,38% dibanding posisi yang sama tahun lalu dengan total Dana Pihak Ketiga 

Rp238,37 triliun dan total pembiayaan Rp217,86 triliun, sedankan aset Industri 

http://www.ojk.go.id/
http://www.republika.co.id/
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Keuangan Non-Bank (IKNB)  Syariah dengan terdiri dari aset Perusahaan 

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

triliun, Perusahaan Modal Ventura Syariah Rp469 miliar, Perusahaan Penjaminan 

Syariah Rp673 miliar, PT Pegadaian (Persero) Rp4,10 dan Lembaga Pembiayaan 

Ekspor Indonesia (LPEI) Rp12,21triliun. (www.sindonews.com ,2016) 

Dari data diatas pertumbuhan yang baik pada aset keuangan syariah 

merupakan alasan mengapa investor tertarik melakukan transaksi pada sektor 

saham syariah, selain itu perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index 

(JII) dijadikan sebagai tolak ukur dalam mengukur kinerja suatu investasi pada 

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

jenis saham berbasis syariah yang memiliki kapitalisasi modal terbesar sehingga 

memberikan  pengaruh yang besar terhadap perdagangan saham di Bursa Efek 

Indonesia. 

Saham merupakan salah satu indikator pada pasar modal syariah yang 

memberikan peran penting dalam mendongkrak perkembangan pasar modal, 

perusahaan yang telah go public haruslah menjaga kinerjanya sebagai fungsi dari 

nilai perusahaan karena apabila kinerja perusahaan meningkat maka nilai 

perusahaan akan semakin tinggi yang tentunya diikuti dengan kenaikan harga 

saham perusahaan tersebut, begitupun sebaliknya apabila kinerja perusahaan 

menurun maka akan diikuti dengan penurunan harga saham dikarenakan 

hilangnya kepercayaan investor terhadap perusahaan tersebut, yang hal ini 

menjadi landasan mengapa perubahan harga saham berkaitan dengan persepsi 

masyarakat terhadap perusahaan itu sendiri. 

http://www.sindonews.com/
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Syarat utama yang diinginkan oleh para investor untuk bersedia 

menyalurkan dananya melalui pasar modal adalah perasaan aman akan investasi 

dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh dari investasi tersebut. Perasaan 

aman ini diantaranya diperoleh karena para investor memperoleh informasi yang 

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

investasinya. Namun tidak semua saham dari perusahaan yang memiliki profil 

yang baik akan memberikan return yang baik pada investor sehingga diperlukan 

analisis yang lebih mengenai kinerja keuangan perusahaan tersebut. Ada 

perusahaan yang mengalami penurunan return setiap tahunnya  contohnya saham 

PT. XL Axiata. Tbk pada 14 September 2016 sahamnya melorot tajam dilevel 

terendah 4,9 persen sejak oktober 2015 sehingga mengakibatkan perusahaan ini 

ingin melepas 11% sahamnya untuk menalangi hutangnya yang mencapai 5,2 

dollar AS sehingga PT. XL Axiata. Tbk pada tahun 2015 tidak tergabung lagi 

dengan 30 daftar emiten dalam Jakarta Islamic Index (JII). Dan ada perusahaan 

yang mengalami peningkatan return setiap tahunnya contohnya PT. 

Telekomunikasi Indonesia.Tbk yang mengalami kenaikan 12.6% di banding tahun 

2014, begitu juga halnya dengan return tahunan Telkom yang mencapai 56,58% 

yang apa bila di banding dengan XL Asiata sebesar 11,29%  (kompas.com 2016) 

Sehingga saham syariah sendiri yaitu pada saham yang tergabung di 

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

meningkat setiap tahunnya tetapi juga mengalami fluktuasi, sejak tahun 2012 

hingga 2016, walaupun secara garis besar asset pada pasar modal syariah sendiri 

setiap tahunnya mengalami peningkatan berdasarkan data yang dilansir oleh OJK 
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maupun BEI yang dipaparkan di atas, nyatanya hal tersebut tidak di ikuti oleh 

saham pada Jakarta Islamic Index (JII). Pregerakan JII tesebut dapat dilihat pada 

grafik berikut: 

 
Sumber: OJK 2016 (diolah) 

Dari data pergerakan index saham Jakarta Islamic Index (JII) tersebut 

dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 index JII sebesar 594,78 dan pada tahun 

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

Dan pada tahun 2014 indek saham Jakarta Islamic Index (JII) mengalami 

kenaikan yang cukup baik yang mencapai kelevel 691,04, dan ditahun 2015 turun 

ke level 603,35, ditahun selanjutntya yaitu 2016 mengalami kenaikan ke level 

649,15. Berdasarkan data diatas indek saham Jakarta Islamic Index (JII) sangatlah 

berfluktuatif ataupun berubah-rubah setiap tahunnya. Indek saham paling tinngi 

yaitu di tahun 2014 mencapai kelevel 691,04 yang naik signifikan dari tahun 2013 

dari level terendah. 

Maka terkait dengan data di atas keputusan investor dalam melakukan 

transaksi jual beli saham sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor 
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Grafik Pergerakan Harga Saham JII  
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internal (fundamental) maupun external, faktor internal perusahaan yang 

mempengaruhi transaksi perdangangan saham di antaranya, harga saham, tingkat 

keuntungan yang diperoleh, tingkat risiko dan maupun intellectual capital 

perusahaan, sedangkan faktor external antara lain dari pergerakan kurs rupiah, 

inflasi maupun keadaan perekonomian negara lainnya. 

Secara teori perubahan harga saham tersebut dapat dianalisis melalui dua 

cara antara lain, analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental 

bisa dilihat dari dalam perusahaan itu sendiri yang dianalisis melalui riwayat 

kinerja keuangannya saat ini maupun yang lalu, dimana dalam penelitian ini 

dilihat dari kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas). 

Analisis fundamental perusahaan yang digunakan peneliti yaitu berbasis rasio 

profitabilitas diantaranya Net Profit Margin (NPM), Earning pershare (EPS) dan 

Return on Investment (ROI).  

Net Profit Margin (NPM) merupakan rasio antara laba bersih setelah pajak 

terhadap penjualan (sales). Rasio ini menunjukkan keuntungan bersih dengan total 

penjualan yang dapat diperoleh dari setiap rupiah penjualan. NPM semakin 

meningkat menggambarkan kinerja perusahaan yang semakin baik dan 

keuntungan yang diperoleh pemegang saham. Maka apabila NPM meningkat juga 

akan berpengaruh terhadap meningkatnya  harga saham perusahaan tersebut. 

Dan juga Earning pershare (EPS) menurut Irham (2015:82) merupakan 

pendapatan dalam bentuk pemberian keuntungan yang diberikan pada para 

pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki sedangkan Return on 

Investment (ROI) bertujuan untuk melihat sejauh mana investasi yang telah 
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ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang 

diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan asset perusahaan 

yang ditanamkan atau ditempatkan. 

Intellectual capital (IC) mempunyai pengaruh penting dalam meningatkan 

kinerja perusahaan dalam menciptakan keunggulan dalam bersaing, oleh karena 

itu manfaat melaporkan IC juga untuk mengkomunikasikan keunggulan 

perusahaan yang bisa memberikan nilai tambah perusahaan. Nilai tambah ini 

dilihat dari seberapa besar kapitalisasi pasar saham perusahaan tersebut, semakain 

besar nilai kapitalisasi maka juga akan meningkatkan kapitalisasi saham di pasar 

modal. 

Harga saham sebuah perusahaan juga sangat rentan terhadap isu-isu yang 

terjadi, dalam era globalisasi misalnya, kondisi ekonomi tahun 1997 kurs rupiah  

yang waktu di kisaran angka Rp 2000 terhadap dolar melemah hingga dikisaran 

anggka Rp18.000, begitu halnya semua harga saham menurun drastis yang 

diindikasikan dengan turunnya IHSG dari level 600 lebih menjadi dikisran di 

level 300. Ini tentunya akan menjadi pertimbangan para investor. 

Nilai tukar rupiah (kurs) yang dapat melemah namun dapat pula menguat 

terhadap dolar dalam periode waktu tertentu tentunya menyebabkan perubahan 

perilaku investor, perubahan perilaku investor ini yang menyebabkan 

berfluktuasinya harga saham. Berikut garafik pergerakan rata-rata Kurs di 

Indonesia dari tahun 2011 hingga 2016: 
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Sumber:Bank Indonesia (diolah) 

Dilihat pada pergerakan rara-rata kurs diatas pergerakan kurs rupiah pada 

lima tahun terakhir cenderung mengalami pelemahan, pada tahun 2012 masih 

pada kisaran Rp9.384 tahun selanjutnya naik menjadi Rp10.451 pada tahun 2013, 

hingga mencapai angka Rp11.878 ditahun 2014 dan tahun 2015 rata-rata kurs 

melemah cukup signifikan yaitu di angka Rp13.391. Dan ditahun 2016 IDR/USD 

menguat di angka Rp13.307 angka ini cukup baik dari tahun 2015. Meskipun 

cenderung mengalami pelemahan tetapi pergerakan kurs rupiah tetap stabil. Nilai 

tukar juga akan berpengaruh pada sektor perdagangan yang berkaitan dengan 

ekspor-impor, dalam pasar modal Indonesia juga tidak dapat terlepas dari 

perusahaan-perusahaan yang melakukan transaksi perdagangan menggunakan 

nilai kursrupiah terhadap dolar sehingga perubahan nilai kurs diperkirakan 

mampu mempengaruhi pergerakan indeks saham perusahaan JII. 

Disisi lain pergerakan tingkat infasi juga tidak stabil, tingginya tingkat 

inflasi menjadi sinyal negatif bagi pemodal dipasar modal yang hal tersebut dapat 
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menurunkan profitabilitas perusahaan akan turun berikut garafik pergerakan 

inflasi di Indonesia dari tahun 2011 hingga 2016 

 
Sumber:www.bps.go.id (diolah) 

Jika dilihat dari grafik di atas terlihat jelas tingkat inflasi di Indonesia 

menunjukan angka yang tidak stabil yaitu pada tahun 2012 di angka 4,3% 

mengalami peningkatan yang signifikan menjadi hingga 8,38% di 2013 dan 

ditahun 2014 masih tetap tinggi  di angka 8,36 di 2014 dan pada tahun 2015 turun 

tajam menjadi 3,35%. Selanjutnya di tahun 2016 tingkat inflasi di angka 3,02% 

ini merupakan tingkat inflasi terkecil dalam 5 tahun terkhir. Ini menunjukan 

bahwa perekonomian di Indonesia kurang stabil sehingga para investor asing 

maupun domestik enggan menanamkan modalnya sehingga diindikasikan 

berdampak pada harga saham sebuah perusahaan. 

Penelitian mengenai pengaruh faktor fundamental terhadap harga saham 

sudah pernah dilakukan oleh  Aditya (2014) melalui analisis rasio profitabilitas  

CR, DER, ROE, NPM dan EPS pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2008-

2011, secara parsial Net Profit Margin (NPM) tidak terdapat pengaruh yang 
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signifikan terhadap harga saham dan Earning Per Share (EPS) mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap harga saham sedangkan secara simultan kelima 

variabel memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. Penelitian lain juga 

dilakukan oleh Hasanah (2016) pada perusahaan yang tergabung di Jakarta 

Islamic Index (JII) periode 2010-2014 yang meneliti pengaruh EPS, ROE, DER, 

Beta saham, Kurs dan Inflasi terhadap saham syariah yang mendapatkan hasil 

Earning Per Share (EPS), Kurs dan Inflasi  secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhdap return saham syariah, dan secara simultan kelima variabel 

tersebut tidak berpengaruh terhadap saham syariah. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ina (2014) yang meneliti 

pengaruh NPM, ROA dan ROE terhadap harga  saham di perusahaan LQ45 tahun 

2004-2008 yang mendapati hasil hanya ROA yang signifikan terhadap harga 

saham. Namun secara simultan NPM, ROA dan ROE berpengaruh signifikan  

terhadap harga saham di perusahaan LQ45. Namun Adi (2012) dalam 

penelitiannya dilakukan pada perusahaan sektor property di Asia Tenggara tahun 

2008-2012 mendapatkan hasil Net Profit Margin (NPM) berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. 

Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Miftahul (2015) pada 

saham perusahaan JII mendapatkan bahwa variabel kurs rupiah secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap saham syariah sedangkan variabel inflasi secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan saham perusahaan JII periode 2012-2014.  

Berdasarkan data dan fenomena diatas juga berdasarkan hasil penelitian-

penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang kurang konsisten, peneliti kembali 
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melakukan penelitian pada saham perusahaan yang tergabung pasa JII di Bursa 

Efek Indonesia. Maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul 

“PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL, INTELLECTUAL CAPITAL, 

KURS DAN INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN 

YANG TERGABUNG DALAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) 

PERIODE 2013-2016’’ 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang 

menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah Net Profit Margin (NPM) berpengaruh signifikan terhadap Harga 

Saham Perusahaan yang tergabung di JII? 

2. Apakah Earning Per Share (EPS) berpengaruh signifikan terhadap Harga 

Saham Perusahaan yang tergabung di JII? 

3. Apakah Return on Investment (ROI) berpengaruh signifikan terhadap 

Harga Saham Perusahaan yang tergabung di JII? 

4. Apakah Intellectual Capital berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham 

Perusahaan yang tergabung di JII? 

5. Apakah Kurs Rupiah berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham 

Perusahaan yang tergabung di JII? 

6. Apakah Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham Perusahaan 

yang tergabung di JII? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah Net Profit Margin (NPM) berpengaruh 

signifikan terhadap Harga Saham Perusahaan yang tergabung di JII 

2. Untuk mengetahui apakah Earning Per Share (EPS) berpengaruh 

signifikan terhadap Harga Saham Perusahaan yang tergabung di JII 

3. Untuk mengetahui apakah Return on Investment (ROI) berpengaruh 

signifikan terhadap Harga Saham Perusahaan yang tergabung di JII 

4. Untuk mengetahui apakah Intellectual Capital berpengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham Perusahaan yang tergabung di JII 

5. Untuk mengetahui apakah Kurs Rupiah berpengaruh signifikan terhadap 

Harga Saham Perusahaan yang tergabung di JII 

6. Untuk mengetahui apakah Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Harga 

Saham Perusahaan yang tergabung di JII. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang akurat 

dan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang bersangkutan yaitu : 

1. Bagi Investor di pasar modal, hasil penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi. 

2. Pada bidang akademik, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar 

untuk melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut dan juga dapat 
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menambah khasanah pustaka bagi yang berminat mendalami pengetahuan 

dalam bidang Saham Syariah 

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat agar mau melakukan investasi di perusahaan yang tergolong 

saham syariah  karena lebih banyak manfaat dan dapat terhindar dari harta 

haram. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber 

informasi bagi masyarakat dalam membaca situasi pergerakan saham di 

Jakarta Islamic Index (JII). 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi 

gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Unsur-unsur yang dimuat dalam bab ini yaitu latar belakang masalah 

yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan proposal penelitian ini 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang digunakan 

sebagai dasar dan bahan acuan dalam penelitian, diantaranya tentang 

pasar modal, haraga haham, faktor fundamental, intellectual capital, 

Kurs Dan Inflasi, penelitian terdahulu, desain penelitian dan hipotesis 

yang menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan pokok 

pembahasan. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan variabel-variabel penelitian, penentuan 

populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 

dan metode analisis data. 

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS DATA 

Pembahasan dan hasil analisis data berisikan mengenai analisis variabel,  

asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan pengujian hipotesis. 

BAB V : PENUTUP 

Penutup terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran atas hasil 

dari penelitian 


