
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perkembangan ekonomi islam di indonesia beberapa tahun terakhir ini 

mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari 

institusi-institusi yang berbasis syariah yang ada di Indonesia, mulai dari 

perbankan syariah, pasar modal syariah sampai koperasi syariah. 

Perkembangan ini menuntut instrumen-instrumen syariah yang mendukung 

perkembangan tersebut.  Instrumen itu dikembangkan oleh lembaga-lembaga 

keuangan syariah seperti bank dan lembaga pasar modal syariah. 

Meningkatkan jumlah dan variasi instrumen syariah memberikan sumber 

alternatif investasi yang luas kepada investor, sehingga mendorong 

pertumbuhan investasi syariah di indonesia.
1
 

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya 

lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah 

keuntungan di masa datang
2
. Dalam dunia perekonomian yang sebenarnya 

hampir semua investasi mengandung unsur ketidakpastian atau resiko. 

Pemodal tidak tahu dengan pasti hasil yang akan diperoleh dari investasi yang 

dilakukannya. 

Investasi merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sangat 

dianjurkan dalam Islam karena dengan berinvestasi, harta akan menjadi 
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produktif dan mendatangkan kemaslahatan bagi orang lain. Al-Quran dengan 

tegas melarang penimbunan (iktinaz) harta yang dimiliki terdapat dalam surat 

At-Taubah ayat 34 (Q.S 9:34) sebagai berkut:  

                           

                     

                        

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar 

dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-

benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka 

menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang 

yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada 

jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka 

akan mendapat) siksa yang pedih.
3
, 

 

Salah satu bentuk investasi tersebut yaitu dengan menanamkan harta di 

pasar modal. Pasar modal merupakan suatu wadah bagi pihak yang memiliki 

kelebihan harta (investor) untuk menyertakan modalnya kepada perusahaan 

yang membutuhkan dana (emiten) sehingga perusahaan tersebut dapat 

beroperasi dengan skala yang lebih besar yang pada akhirnya akan 

meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat luas. 

Institusi pasar modal syariah merupakan salah satu pengetahuan atas anjuran 

untuk berinvestasi. 

Pandangan selama ini  ada dalam kebanyakan masyarakat kita 

menyebutkan bahwa investasi sebagai suatu yang mahal dan penuh resiko, 

padahal kita tahu bahwa dengan menyimpan uang di celengan, membeli tanah, 
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membeli emas adalah beberapa contoh jenis investasi yang cukup mudah 

dilakasanakan bagi sebagian masyarakat pada umumnya. Jenis investasi lain 

yang sudah berkembang dan sudah banyak dilakukan hampir seluruh Negara 

dunia ini adalah investasi di pasar modal.   

Kegiatan investasi terutama di pasar modal merupakan aktivitas yang 

sangat mempengaruhi kondisi perkembangan suatu negara. Adapun di 

indonesia pasar modal syariah ditandai dengan terbentuknya Jakarta Islamic 

Index (JII) pada juli tahun 2000. JII merupakan respon akan kebutuhan 

informasi mengenai investasi secara islami. Tujuanya adalah sebagai tolak 

ukur standar dan  kinerja bagi investasi saham secara syariah di pasar modal 

dan sebagai sarana untuk meningkatkan investasi di pasar modal secara 

syariah. Pasar modal syariah menjadi alternatif investasi bagi pelaku pasar 

yang bukan sekedar ingin mendapatkan return terbaik,namun juga dapat 

memberikan ketenangan dari aktivitas investasinya. Maraknya lembaga-

lembaga keuangan yang berpredikat syariah yang berkembang tidak terkecuali 

pasar modal syariah memunculkan suatu ketertarikan sendiri untuk 

mengetahui apakah pasar modal syariah yang berbeda dengan pasar modal 

konvesional yang telah lama ada terutama dari segi kinerja keuangan yang 

akan diperoleh 
4
.  

Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia merupakan pasar 

yang sangat besar untuk pengembangan industri keuangan Syariah. Investasi 

syariah di pasar modal yang merupakan bagian dari industri keuangan syariah, 

mempunyai peranan yang cukup penting untuk dapat meningkatkan pangsa 
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pasar industri keuangan syariah di Indonesia. Meskipun perkembangannya 

relatif baru dibandingkan dengan perbankan syariah maupun asuransi syariah 

tetapi seiring dengan pertumbuhan yang signifikan di industri pasar modal 

Indonesia, maka diharapkan investasi syariah di pasar modal Indonesia akan 

mengalami pertumbuhan yang pesat.
5
 

Perkembangan pasar modal syariah di indonesia belum terlalu di kenal 

dan diminati oleh masyarakat. Pada tahun 2013, OJK telah meluncurkan Cetak 

Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia.Terkait strategi nasional 

literasi keuangan tersebut, OJK telah melakukan survei nasional literasi 

keuangan kepada 8.000 orang dari 20 provinsi terkait dengan tingkat literasi 

keuangan masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei tersebut, sebagaimana 

lebih dari  97%  masyarakat Indonesia telah mengenal dan memahami industri 

perbankan Selanjutnya, berturut-turut kurang lebih 59% responden mengenal 

asuransi, 27% responden mengenal perusahaan pembiayaan, 19% responden 

telah terliterasi mengenai dana pensiun, dan 54% responden mengenal 

pegadaian. Sedangkan untuk pasar modal, hanya sekitar 6% masyarakat yang 

mengenal pasar modal. Tingkat literasi pasar modal tersebut secara tidak 

langsung juga menunjukkan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat 

mengenai pasar modal syariah yang merupakan bagian dari pasar modal. 

Kondisi ini memberikan tantangan bagi OJK untuk meningkatkan 

indeksliterasi pasar modal.
6
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Bagi perusahaan yang ingin masuk kepasar modal perlu 

memperhatikan syarat-syarat yang dikeluarkan oleh Bapepam sebagai 

regulator pasar modal. Selain itu, perusahaan juga harus mampu meningkatkan 

nilai perusahaan sehingga terjadi peningkatan penjualan sahamnya di pasar 

modal. Jika diasumsikan investor adalah seorang yang rasional, maka investor 

tersebut pasti akan sangat memperhatikan aspek fundamental untuk menilai 

ekspektasi hasil yang akan  diperolehya. Oleh sebab itu setidaknya seorang 

investor harus mengetahui keberadaan perusahaan yang produktif dan 

menguntungkan agar benar-benar jadi investasi yang profitabel. Untuk 

mengatahui baik tidaknya keberadaan sebuah perusahaan seorang investor 

dapat  menilainya melauli laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan 

sebuah informasi yang penting bagi investor dalam mengambil keputusan 

investasi. Manfaat laporan keuangan tersebut menjadi optimal bagi investor 

apabila dapat menganalisis lebih lanjut melalui analisis rasio keuangan. 

Penggunaan analisa laporan keuangan dengan rasio ini digunakan untuk 

memperoleh informasi yang rinci tentang kinerja yang dicapai perusahaan dan 

situasi serta keadaan keuangan suatu perusahaan
7
 . 

Data perkembangan kinerja index saham syariah di Jakarta Islamic 

Index untuk tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Kinerja Index Saham Syariah Dalam JII 
 

No Tahun  Index JII Kapitalisasi Pasar JII 

1 2010 532,90 1.134.632.00 

2 2011 537,03 1.414.983.81 

3 2012 594,79 1.671.004.24 

4 2013 585,11 1.672.099,91 

5 2014 691,04 1.944.531,70 

6 2015 599,44 1.726,002,00 

Sumber Data:www.ojk.go.id 

Dari tabel ditas maka dapat dijelaskan Jakarta Islamic Index (JII) pada 

tahun 2010 ditutup pada level 532.90 mengalami peningkatan dari tahun 

sebelumnya, pada tahun2011 indeks JII ditutup pada level 537.031 meningkat 

0,77% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 indeks JII mengalami 

peningkatan ditutup pada level 594,79. Pada tahun 2013 indek JII mengalami 

penurunan ditutup pada level 585,11. Pada  tahun 2014 mengalami 

peningkatan  indek JII ditutup pada level 691,04 . pada tahun 2015 mengalami 

penurunan indek JII ditutup pada level 599,44.  Sedangkan nilai kapitalisasi 

saham JII untuk pada tahun 2010 nilai kapitalisasi saham JII mencapai 

Rp.1.134.632,00 triliun atau meningkat 20,97% dari tahun sebelumnya, dan 

pada tahun 2011 nilai kapitalisai saham JII mencapai Rp. 1.414.983,81triliun 

atau meningkat 24,7% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 juga 

mengalami peningkatan mencapai 1.671.004.24 dari tahun sebelumnya, pada 

tahun 2013 juga mengalami peningkatan nilai kapitalisasinya mencapai 

1.672.099,91, pada tahun 2014 nilai kapitalisasi sahan JII juga mengalami 
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peningkatan mencapai 1.944.531,70, pada tahun 2015 nilai kapitalisasi sahm 

JII mengalami penurunan 1.726,002,00.  

Dari data tersebut terlihat bahwa tahun 2010-2015 Harga Indeks 

maupun nilai kapitalisasi saham yang listing di Jakarta Islamic Index (JII) 

selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan ini 

menunjukkan bahwa kinerja saham syariah sangat baik yang menunjukkan 

prospek investasi pada saham syariah juga sangat menjanjikan. 

Analisis rasio keuangan merupakan analisis tradisional , sering dipakai 

dan juga mudah dalam penggunaannya. Alat ukur yang dipakai analisis rasio 

itu mempunyai arti, maka rasio yang dihitung harus dari variabel-variabel 

yang mampu memberikan arti. 

Analisis rasio mampu menjelaskan hubungan antara variabel-variabel 

yang bersangkutan sehingga dapat digunakan untuk menilai suatu kondisi 

keuangan dan dapat dipakai sebagai dasar perbandingan dari waktu ke waktu
8
. 

Ada beberapa ukuran kinerja keuangan yang akan digunakan untuk 

menunjukan pengaruhnya terhadap harga saham. Variabel kinerja keuangn 

yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: 

1. Return On Assets (ROA) Menunjukan kemampuan perusahaan dalam 

mengahasilkan laba atas aktiva yang dipergunakan. 

2. Earning Per Share (EPS) merupakan salah satu informasi yang 

memberikan analisis rasio keuntungan bersih per lembar saham yang 

mampu dihasilkan perusahaan.  
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3. Price Earning Ratio (PER) menggambarkan apresiasi pasar terhadap 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau menggambarkan 

rasio atau perbandingkan antara harga saham terhadap earning perusahaan.  

4. Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang diukur dengan 

membandingkan total hutang dengan ekuitas. DER merupakan rasio yang 

menunjukan sejauh mana modal sendiri menjamin seluruh hutang
9
. 

Penilaian emiten suatu perusahaan didapatkan dari informasi yang 

tersedia dipasar modal sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh 

informasi tentang penilaian emiten suatu perusahaan. Salah satu aspek yang 

dinilai oleh masyarakat dalam investasi adalah kinerja keuangan perusahaan 

yang di ukur dari laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan 

akan selalu mempublikasikan laporan keuangan agar calon investor dapat 

mengetahui bagaimana kinerja perusahaan, dan prospek perusahaan tersebut 

kedepan.  

Setiap investor akan memberikan penilaian yang berbeda terhadap 

nilai intrinsik suatu saham. Penilaian ini sangat dipengaruhi oleh seberapa 

besar tingkat optimisme investor terhadap perusahaan akan melahirkan dua 

pihak yang memiliki tujuan yang berbeda. Pihak pembeli saham akan 

mengkehendaki kenaikan harga saham setelah dilakukan pembelian saham. 

Sedangkan pihak penjual mengkehendaki terjadinya penurunan harga saham 

setelah dilakuakan penjualan saham. Tujuan yang berbeda dari pihak penjual 

dan pembeli saham inilah yang menlatarbelakangi terjadinya evaluasi yang 
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pada akhirnya mengakibatkan terjadinya perubahan harga saham yang bisa 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan .     

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis keterkaitan dan 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu menganalisis 

pengaruh kinerja keuangan yang terdiri dari beberapa rasio keuangan yang 

berupa  ROA, EPS, PER, DER terhadap harga saham pada perusaahan  yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Indeks pada periode Januari 2009 sampai 

Desember 2015. Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ 

Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Harga Saham Pada Perusahaan 

yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks periode Triwulan 2009 – 2015 ”.  

 

B. Rumusan Masalah  

1. Apakah ROA  berpengaruh signifikan terhadap harga saham JII ? 

2. Apakah EPS berpengaruh signifikan terhadap harga saham JII ? 

3. Apakah PER berpengaruh signifikan terhadap harga saham JII ? 

4. Apakah DER berpengaruh signifikan terhadap harga saham JII ? 

5. Apakah ROA,EPS,PER dan DER secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham JII ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka penelitian 

ini bertujuan untuk menunjukan bahwa: 

a. Untuk mengetahui apakah ROA berpengaruh terhadap Harga Saham 

JII.  
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b. Untuk mengetahui apakah EPS berpengaruh terhadap Harga Saham 

JII.  

c.  Untuk mengetahui apakah PER berpengaruh terhadap Harga Saham 

JII.  

d. Untuk mengetahui apakah DER berpengaruh terhadap Harga Saham 

JII.  

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas,maka 

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut : 

a. Bagi Perusahaan 

Peneliti berharap dengan penelitian ini dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran sebagai bahan pertimbangan bagiperusahaan – 

perusahaan yang mengeluarkan saham di pasar modal khususnya bagi 

perusahaan – perusahaan yang masuk dalam kelompok Jakarta Islamic 

Index (JII) dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan 

kinerja keuangan. 

b. Bagi Investor 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam menginvestasikan 

dananya pada saham yang menghasilkan return optimal. 

c. Bagi Akademik 

Penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang 

ekonomi khususnya dalam bidang investasi di pasar modal syariah dan 

dapat menjadi bahan rujukan dalam penelitian yang lebih lanjut.  
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d. Bagi Penulis 

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 

pada jurusan Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Riau Sultan 

Syarif Kasim Pekanbaru. 

 

D. Model Kerangka Konsep Penelitian 

Pasar modal memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi, sebab 

pasar modal dapat menjadi sumber dana alternatif bagi perusahaan, dan dari 

sisi investor tersebut, sehingga perkembangan pasar modal akan mendorong 

kemajuan ekonomi suatu negara. Saham sebagai salah satu surat berharga 

yang mejadi instrument di pasar modal, harganya selalu mengalami fluktuasi 

naik dan turun dari waktu ke waktu. 

Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi harga saham yaitu faktor 

fundamental mikro (faktor internal) dan faktor fundamental makro (faktor 

eksternal). Faktor fundamental mikro adalah faktor yang berkaitan dengan 

kondisi fundamental perusahaan dan berpengaruh terhadap perubahan harga 

saham terdiri dari laba bersih per saham,laba usaha per saham, nilai buku per 

saham, rasio ekuitas terhadap utang, rasio bersih terhadap ekuitas dan cash 

flow per saham. Sementara itu faktor fundamental makro yakni faktor yang 

berada di luar perusahaan tetapi mempunyai pengaruh terhadap kenaikan atau 

penurunan kinerja perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, 

terdiri dari tingkat bunga, tingkat inflasi, peraturan pajak, kebijakan khusus 
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pemerintah yang terkait dengan perusahaan tertentu, kurs valuta asing dan 

lain-lain
10

. Dalam penelitian ini dibatasi pada faktor fundamental mikro yang 

mempengaruhi harga saham yang meliputi ROA,EPS, PER, dan DER. 

Keempat rasio ini secara teoritis akan berpengaruh terhadap harga saham di 

pasar modal. 

Rasio ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen 

perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Dengan 

mempunyai Return On Assets yang tinggi, akan menarik investor untuk 

menanamkan modalnya kepada perusahaan.ini karena dianggap berhasil 

menghasilkan laba yang tinggi dan nantinya akan berdampak pada deviden 

yang akan diterima oleh investor. Semakin banyak yang tertarik akan 

membuat permintaan terhadap saham tersebut meningkat, sehingga membuat 

harga saham perusahaan akan menjadi naik juga. 

Rasio EPS juga menjadi salah satu indikator yang diperhatikan oleh 

investor sebelum menentukan investasinya. Earning Per Share atau 

pendapatan perlembar saham adalah bentuk pemberian keuntungan yang 

diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar saham yang 

dimiliki. Salah satu alasan investor membeli saham adalah untuk mendapatkan 

deviden, pendapatan perlembar saham kecil maka kecil pula kemungkinan 

perusahaan untuk membagikan  deviden. Maka dapat dikatakan investor akan 

lebih meminati saham yang memiliki  EPS tinggi dibandingkan saham yang, 

                                                           
10

 Samsul Mohammad, Pasar Modal Dan Manajemen Portofolio, Penerbit Erlangga, 

Jakarta, 2006 .H.200  
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memiliki  EPS rendah. Semakin banyak investor yang meminati saham ini 

akan membuat harga saham naik. EPS rendah cenderung harga saham turun.  

PER merupakan perbandingan antara harga pasar dari setiap lembar 

saham terhadap pendapatan perlembar saham. Price Earning Ratio akan 

memberikan indikasi tentang jangka waktu yang diperlukan untuk 

mengembalikan dana pada tingkat harga saham dan keuntungan pada periode 

tertentu. Perusahaan yang memungkinkan pertumbuhan yang lebih tinggi 

biasanya mempunyai PER yang besar, demikian pula sebaliknya . Biasanya 

PER dianalisis melalui teori investasi. Investasi adalah penundaan konsumsi 

sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien selama periode 

waktu tertentu . Sebelum pengambilan keputusan investasi, investor perlu 

mengadakan penilaian terhadap perusahaan melalui laporan keuangan. Salah 

satu aspek yang akan dinilai oleh investor adalah kinerja keuangan. Pada 

prinsipnya,semakin baik prestasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, 

maka akan meningkatkan permintaan saham perusahaan tersebut, sehingga 

pada gilirannya akan meningkatkan pula harga saham perusahaan.  

DER  merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan 

ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan 

peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini 

berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk 

jaminan utang. Tingkat keamanan dan risiko akan mempengaruhi harga saham 

nantinya. Apabila Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan angka yang 

tinggi, akan membuat resiko semakin besar dan membuat investor takut 

menanamkan modalnya. Sehingga harga saham menjadi turun. 
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Berdasarkan telaah pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

akan diuji apakah variabel ROA,EPS,PER dan DER berpengaruh terhadap 

harga saham. Adapun kerangka konsep penelitian pada penelitian ini dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini : 

Gambar 1.1 

Model Kerangka Konsep Penelitian 

X1 ROA 

Harga Saham 

Y 

X2 EPS 

 

X3 PER 

 

X4  DER 

 

E. Hipotesa Penelitian  

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas dapat dirumuskan hipotesis 

pada penelitian yaitu : 

H0 :  ROA,EPS,PER dan DER tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

harga  saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 

periode Triwulan 2009 - 2015 

H1 : Return On Asset ( ROA)  berpengaruh secara signifikan terhadap 

harga  saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 

periode Triwulan 2009 - 2015 

H2 :  Earning Per Share (EPS) berpengaruh secara signifikan terhadap harga 

saham  pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 

periode Triwulan 2009 - 2015 
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H3 :    Price Earning Ratio (PER) berpengaruh secara signifikan terhadap 

harga saham  pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 

periode Triwulan 2009 - 2015 

H4 :    Debt to Equity (DER) berpengaruh secara signifikan terhadap harga 

saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 

Triwulan 2009 – 2015 

H5 : ROA, EPS, PER dan DER secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Index periode Triwulan 2009 – 2015 

 

F. Variabel dan Definisi Operasional 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 

hal tersebut.
11

 Variabel ini dibedakan menjadi dua yaitu variabel bebas 

(variabel independent) dan variabel terikat (variabel dependent).Untuk lebih 

jelasnya masing-masing variabel dalam penelitian ini didefinisikan sebagai 

berikut : 

  

                                                           
11

Sugiono, Statistik Untuk Penelitian, (Bandung : Alfabeta, 1999) ,h.2. 
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Tabel 1.2 

Defenisi Variabel 

 

No Variabel Keterangan Rumus 

1    = ROA 

 

Untuk melihat sejauh mana 

aset perusahaan digunakan 

secara efektif untuk  

mengahsilkan laba . 

   

            
      

 

 

2    = EPS 

 

Rasio yang menunjukkan 

pendapatan yang diperoleh 

setiap lembar saham. 

   

                   
       

 

3 X3= PER 

 

Rasio yang mengukur 

seberapa besar perbandingan 

antara harga saham 

perusahaan dengan 

keuntungan yang akan 

diperoleh oleh para 

pemegang saham. 

 
                 

                     
      

4. X4 =DER 

 

Rasio yang menunjukan 

sejauh mana modal sendir 

menjamin seluruh hutang. 

            

     
      

5. Y  = Harga 

Saham 

Tingkat harga umum : 

timbul ketika harga semua 

barang dan jasa dalam 

perekonomian berubah. 

Sedangkan, Tingkat harga 

khusus : timbul ketika harga 

barang atau jasa tertentu 

berubah seiring naik 

turunnya permintaan dan 

penawaran. 

Harga saham  yang diambil 

adalah closing price 
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G. Metode Penelitian  

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data yang dipublikasikan oleh Bursa 

Efek Indonesia melalui IDX yang ada di Pekanbaru. Pada penelitian ini 

menggunakan Jakarta Islamic Index. Ditetapkannya di Jakarta Islamic 

Index sebagai objek penelitian dengan memepertimbangkan bahwa Jakarta 

Islamic Index merupakan index yang terdiri dari 30 saham yang 

mengakomodasi syariat investasi dalam islam atau index yang didasarkan 

syariah islam. Dengan kata lain dalam index ini dimasukan saham-saham 

yang memenuhi kriteria investasi dan papan pengembangan. 

2. Sumber Data 

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini 

nantinya, maka penulis menggunakan data sekunder, yaitu data yang 

diperoleh dari berbagai pihak yang sudah ada berupa arsip, dokumen-

dokumen lainnya. 

3. Populasi dan Sampel  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah saham-saham 

syariah yang tercatat dalam Jakarta Islamic Index selama periode Januari 

2009 hingga Desember 2015 yang terdiri dari 30 saham.  

Saham syariah yang menjadi konstituen JII (Jakarta Islamic Index) 

terdiri dari 30 saham yang merupakan saham-saham syariah yang paling 

likuid dan memiliki kapitalisasi pasar yang besar. BEI (Bursa Efek 

Indonesia) melakukan review JII setiap 6 bulan, yang disesuaikan dengan 

periode penerbitan DES (Daftar Efek Syariah) oleh Bapepam (Badan 

Pengawas Modal ) & LK (Lembaga Keuangan). Setelah dilakukan 
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penyeleksian saham syariah oleh Bapepam & LK  yang dituangkan 

kedalam DES, BEI Melakukan proses seleksi lanjutan yang didasarkan 

kepada kinerja perdagangannya.  

Sedangkan sampel yang digunakan adalah perusahaan yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Indek ( JII) dengan menggunakan teknik 

pengambilan sampel adalah purposive sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel dengan didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu
12

. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

konsisten terdaftar di Jakarta Islamic Indek ( JII) sejak 2009 hingga 

Desember 2015 dengan jumlah rata- rata yang diperoleh .   

Tabel 1.3 

Daftar nama perusahaan yang menjadi sampel 

No Kode Saham Nama Emiten 

1 AALI Astra Argo Lestari Tbk 

2 ASII Astra Internasional Tbk 

3 ASRI Alam Sutera Reality Tbk 

4 INTP Indocement Tunggal Prakasa TBK 

5 ITMG Indonesia Tambangraya Megah Tbk 

6 KLBF Kalbe Farma Tbk 

7 LPKR Lippo Karawaci TBK 

8 LSIP PP London Sumatra Indonesa Tbk 

9 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)TBK 

10 SMGR Semen Indonesia (Persero)Tbk 

11 TLKM Telekomunikasi Indonesia(Persero) Tbk  

12 UNTR United Tractors Tbk 

13 UNVR Unilever Indonesia Tbk 
 

4. Analisis Data 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif dengan menggunakan alat analisis regresi berganda dengan 

tahap-tahap analisis adalah sebagai berikut:  

                                                           
12

 Suliyanto, metode riset bisnis. (Yigyakarta: CV.Andi Offset,2009),h.125. 
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a. Uji Model Regresi berganda  

Analisis regresi berganda merupakan pengembangan dari 

analisis regresi sederhana dimana terdapat lebih dari satu variabel 

independen
13

. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing 

variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk 

memprediksi nilai dari variabel dependen apakah nilai variabel 

independen mengalami nilai variabel dependen apakah nilai variabel 

indenpenden mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang 

digunakan biasanya berskala interval atau rasio. 

Y= α +β 1 X1 + β 2 X2 +  β 3 X3  +  β 4 X4 +   € 

   Dimana:  

  Y= Harga Saham 

  Α = konstanta 

  β 1 , β 2 , β 3  = koefisien regresi    

  X1 = Return On Assets 

  X2 =Earning Per Share 

  X3= Price Earning Ratio 

  X4=Debt to Equity Ratio  

€= Error 

b. Uji model Penelitian  

Uji model penelitian  terdiri atas sebagai berikut:  

1) Uji normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variable pengganggu memiliki distibusi normal. Jika 

asusmsi normalitas terpenuhi, maka uji F dan uji T menjadi valid. 

                                                           
13

 Imam Ghozali,Aplikasi Anlisis Multivariate SPSS,(Semarang:Undip,2009),h.39 
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2) Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi linier berganda ada korelasi antar kesalahan 

pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode t-

1(sebelumnya). Jika terjadi kolerasi, maka terjadi autokolerasi. 

Model regresi yang baik adalah bebas dari autokolerasi jika nilai 

Durbin Waston terletak antara-2 dan 2.  

3) Uji Multikolinieritas 

Yaitu adanya hubungan yang kuat antara variabel-variabel 

independen dalam persamaan regresi, adanya multikolinieritas 

akan mengakibatkan ketidak tepatan estimasi, sehingga 

mengarahkan kesimpulan yang menerima hipotesis nol. Hal ini 

menyebabkan koefisien regresi terdapat signifikan dan standar 

deviasi sengat sensitif terhadap perubahan data. 

4) Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamann variansi dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lainnya.  

c. Uji Hipotesis Penelitian. 

Uji hipotesis penelitian terdiri atas sebagai berikut : 

1. Uji t  

Uji T dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap 
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variabel dependent. Pengolahan data dalam pembahasan ini dibanu 

oleh komputerisasi melalui program SPSS 21.00. 

2. Uji F  

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah variabel-variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian atau model ini 

merupakan variabel yang berpengaruh terhadap variabel dependen 

secara bersama-sama. Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai 

signifikan F pada output uji anova. Jika signifikan f<0,05 maka 

model yang digunakan sudah tepat. 

d. Uji Koefisien determinasi  

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable 

dependen. Apakah kemampuan variable-variable dependen sangat 

terbatas. Selain itu koefisien determinasi dapat diartikan sebagai 

pengukur tingkat ketepatan atau kecocokan dari regresi linear 

sederhana.  

 

H. Sistematika Penulisan  

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Pada bab ini terdiri atas : latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian serta 

sistematika penulisan. 
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BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

  Pada bab ini terdiri dari sejarah singkat Bursa Efek Indonesia 

(BEI), Jakarta Islamic Index (JII) dan perusahaan yang terdaftar 

di JII  

BAB III : LANDASAN TEORI 

  Tinjauan teori terdiri atas : tinjauan teori dan konsep, tinjauan 

empirik, kerangka pemikiran serta perumusan hipotesis. 

BAB IV  : HASIL PENELITIAN  

  Bab ini terdiri atas deskripsi data model regresi, uji model, uji 

hipotesis, uji determinasi.  

BAB V  : PENUTUP  

  Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran  

DAFTAR PUSTAKA 


