
44 

BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Analisis Laporan Keuangan 

1. Pengertian Laporan  Keuangan  

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang 

menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh 

informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan 

perusahaan tersebut
29

. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi 

neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat 

disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya sebagai laporan arus 

kas,atau laporan arus dana), catatan atas laporan lain serta materi 

penjelasan yang merupakan bagian dari integral dari laporan keuangan. 

Biasanya laporan keuangan dibuat per periode misalnya tiga bulan, 

atau enam bulan, untuk kepentingan internal perusahaan. Sementara itu, 

untuk laporan lebih luas dilakukan satu tahun sekali. Disamping itu dengan 

adanya laporan keuangan dapat diketahui posisi perusahaan terkini setelah 

menganalisis laporan keuangantersebut dianalisis.   

2. Tujuan Laporan Keuangan  

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan 

informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun 

pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara 
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mendadak sesuai kebutuhan perusahaan maupun berkala. Jelasnya adalah 

laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak 

dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap 

perusahaan.  Berikut ini ada beberapa tujuan laporan keuangan yaitu : 

a. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang 

dimiliki perusahaan saat ini. 

b. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal 

yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 

c. Memberikan informasi tentang jumlah pendapatan yang diperoleh pada 

suatu periode tertentu. 

d. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu  

e. Memberikan informasi tentang perubahaan-perubahaan yang terjadi 

terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.  

f. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam 

suatu periode. 

g. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan  

h. Informasi keuangan lainnya.  

Jadi dengan memperoleh laporan keuangan suatu perusahaan akan 

dapat diketahui kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh.
30

 

3. Pengertian Analisa Laporan Keuangan  

Setelah laporan keuangan disusun berdasarkan data yang relevan, 

serta dilakukan dengan prosedur akuntansi dan penilaian yang benar, akan 

terlihat kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Agar laporan 

keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti 
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oleh berbagai pihak, perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Bagi pihak 

pemilik dan manajemen tujuan utama analisis laporan keuangan adalah 

agar dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini. Dengan 

mengetahui posisi keuangan setelah dilakukan anlisis laporan keuangan 

secara mendalam akan terlihat apakah perusahaan dapat mencapai target 

yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak. 

Hasil analisis laporan keuangan juga kan memberikan informasi 

tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Dengan 

mengetahui kelemahan ini, manajemen akan dapat memperbaiki  

kelemahan tersebut. Kemudian kekuatan yang dimiliki perusahaan harus 

dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Dengan adanya kelemahan dan 

kekuatan yang dimiliki akan tergambar kinerja manajemen selama ini
31

.  

4. Jenis Analisis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan terdiri dari 

beberapa jenis, tergantung dari maksud dan tujuan pembuatan laporan 

keuangan tersebut. Dalam praktiknya secara umum ada lima macam jenis 

laporan keuangan yang biasa disusun yaitu: 

a. Neraca  

Merupakan laporan yang menunjukan posisi keuangan perusahaan 

pada tanggal tertentu.  

b. Laporan laba rugi  

Merupakan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan 

dalam suatu periode tertentu. 
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c. Laporan perubahan modal  

Merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki 

pada saat ini. 

d. Laporan arus kas 

Merupakan laporan yang menunjukan semua aspek yang berkaitan 

dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh secara langsung 

atau tidak secara langsung terhadap kas. 

e. Laporan catatan atas laporan keuangan. 

Merupakan yang memberikan informasai apabila ada laporan 

keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu
32

.  

5. Jenis –Jenis Rasio Keuangan  

a. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Contohya membayar 

listrik, telpon, gaji karyawan dan lain-lain. Rasio likuiditas secara umum 

terdiri dari :  

1. Rasio Lancar Atau Current ratio ( CR) 

Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang 

segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata 

lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi 

kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Perhitungan rasio 

                                                           
32

 ibid 



 48 

lancar dilakukan dengan cara membandingkan antara total aktiva 

lancar dengan total utang lancar.  

2. Rasio cepat (quick ratio ) 

Rasio cepat merupakan rasio yang menunjukan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang 

lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa 

memperhitungkan nilai persediaan. Artinya nilai persediaan kita 

abaikan, dengan cara dikurangi dari nilai total aktiva lancar. Hal ini 

dilakukan karena persediaan dianggap memerlukan waktu relative 

lebih lama untuk dituangkan apabila perusahaan membutuhkan dana 

cepat untuk membayar kewajibannya dibandingkan dengan aktiva 

lancar lainnya. Untuk mencari quick rasio, diukur dari total aktiva 

lancar kemudian di kurangi dengan nilai persediaan. Terkadang 

perusahaan juga memasukan biaya yang dibayar dimuka jika memang 

ada dan dibandingkan dengan seluruh utang lancar.  

3. Rasio kas (Cash ratio) 

Rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur 

seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. 

Ketersediaan uang kas dapat ditunjukan dari tersedianya dana kas atau 

setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank(yang 

dapat ditarik setiap saat).  Dapat dikatakan rasio ini menunjukan 

kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang-

utang jangka pendekya. 
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b. Rasio Laverage  

Rasio laverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan 

dibiayai dengan utang.  Penggunaan hutang yang terlalu tinggi akan 

membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori 

extreme leverage (hutang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tigkat 

hutang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban hutang tersebut. 

Karena itu sebaliknya  perusahaan harus menyeimbangkan berapa hutang 

yang layak diambil dan dari mana sumber-sumber yang dapat dipakai 

untuk membayar hutang. Rasio laverage terbagi atas : 

1. Debt to asset ratio( Debt Ratio) 

Debt to asset ratio merupakan rasio utang yang digunakan 

untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. 

Dengan kata lain, seberapa besar utang perusahaan berpengaruh 

terhadap pengelolaan aktiva. Apabila rasionya tinggi artinnya 

pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi 

perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena 

dikhawatirkan perusahan tidak mampu menutupi utang-utangnya 

dengan aktiva yang dimilikinya.  

2. Debt to equity ratio 

Rasio hutang dengan modal sendiri (debt to equity ratio) 

merupakan imbang antar hutang yang dimiliki perusahaan dengan 

modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri semakin 

sedikit dibandingkan dengan hutangnya. Bagi perusahaan sebaliknya 
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besarnya hutang boleh melebihi modal sendiri agar beban tetapnya 

tidak terlalu tinggi.  

3. Long term deby to equity ratio 

Long term deby to equity ratio merupakan rasio antara utang 

jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk 

mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang 

dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan 

antar utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh 

perusahaan.  

4. Times interest earned 

Merupakan rasio antara laba sebelum bunga dan pajak dengan 

beban tepatnya berupa bunga dengan laba yang diperoleh atau 

mengukur berapa kali besarnya laba bisa menutup beban bunganya. 

5. Fixed charge coverage  

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menutup 

beban tepatnya pembayaran devideen saham preferen, bunga angsuran 

pinjaman dan sewa. Karena mungkin saja perusahaan menggunakan 

aktiva cara leasing, sehingga harus membayar angsuran tertentu. 

c. Rasio Aktivitas  

Rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana 

suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki guna 

menunjang aktivitas perusahaan, dimana penggunakan aktivitas ini 

dilakukan secara sangat maksimal dengan maksud memperoleh hasil yang 

maksimal. Rasio ini dibagi mejadi : 
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1. Perputaran persediaan  

Persedian merupakan komponen utama dari barang yang dijual. 

Oleh karena itu semakin besar persediaan berputar semakin efektif 

perusahaan dalam mengelola persediaan. 

2. Perputaran piutang 

Perputaran piutang merupakan ukuran efektivitas pengelolaan 

piutang. Semakin cepat perputaran piutang semakin efektif perusahaan 

dalam mengelola piutangnya. Piutang berkaitan dengan penjualan 

kredit. 

3. Perputaran aktiva tetap  

Perputara aktiva tetap merupakan perbandingan antara 

penjualan dengan total aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Rasio ini 

digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan aktiva tetap dalam 

mendapatkan penghasilan. 

4.  Perputaran aktiva 

Seperti halnya perputaran aktiva tetap. Perputaran aktiva 

merupakan ukuran efektivitas pemanfaatan aktiva dalam menghasilkan 

penjualan, semakin besar perputaran aktiva semakin efektif perusahaan 

mengelola aktivanya. 

d. Rasio Profitabilitas 

Rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan 

yang ditunjukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh 

dalam hubungan dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio 

profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tinggi 

perolehan keuntungan perusahan.  
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1. Profit margin 

Profit margin merupakan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang 

dicapai. 

2. Return on asset 

Return on asset sering disebut sebagai retabilitas ekonomis 

merupakan ukuran kemapuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini laba 

yang dihasilkan adalah sebelum bunga dan pajak EBIT.  

3. Return on Equity 

Return on equity yaitu kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri, dengan ROE ini ada 

yang menyebut sebagai entabilitas modal sendiri. Laba yang 

diperhitungkan adalah laba bersih setelah dipotong pajak atau EAT. 

4. Return on investment 

Retuen on invesment merupakan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutupi 

investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur 

rasio ini adalah laba bersih setelah pajak. 

5. Earning per share 

Earning per share atau laba perlembar saham merupakan 

ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan per 

lembar saham pemilik. Laba yang digunakan ukuran adalah laba bagi 
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pemilik. Jika  EPS suatu perusahaan tinggi, maka laba perusahaan 

yang akan dibagikan dalam bentuk deviden kepada pemegang saham 

pun akan semakin tinggi.  

e. Rasio Penilaian  

Rasio penilaian adalah ukuran yang paling komprehensif untuk 

menilai hasil kerja perusahaan, karena rasio tersebut mencerminkan 

kombinasi pengaruh resiko-resiko dan rasio hasil pengemblian. Rasio 

penilaian yang umum digunakan adalah : 

1. Price earning ratio (PER) 

Rasio ini mengukur sebesar besar perbandingan antara harga 

saham perusahaan dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh 

pemegang saham.  

2. Market to book value ratio 

Rasio ini mengetahui seberapa besar harga saham yang ada 

dipasar dibandingkan dengan nilai buku sahamnya. Semakin tinggi 

rasio ini menunjukan perusahaan semakin dipercaya, artinya nilai 

perusahaan jadi lebih tinggi.  

3. Price to book value 

Price to book value merupakan rasio yang menunjukan apakah 

harga pasar saham diperdagangkan di atas atau dibawah nilai buku 

saham tersebut atau biasa disebut apakah harga saham tersebut 

overvalued atau undervalued. Semakin tinggi rasio price to book value 

suatu perusahaan menujukan semakin tinggi pula penilaian investor 

terhadap perusahaan yang bersangkutan, relatif apabila dibandingkan 

dengan dana yang di investasikannya. Hal ini akan berakibat pada 
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semakin meningkatnya harga saham suatu perusahaan. Semakin kecil 

nilai price to book value maka harga dari suatu saham semakin murah. 

Oleh karena itu didalam memilih saham dengan pertimbangan tinggi 

rendahnya rasio PBV disarankan memilih saham dengan rasio PBV 

rendah. 

6. Kinerja Keuangan  

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk 

melihat sejauh mana suatu perusahan telah melaksanakan dengan 

mengunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. 

Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi 

standar dan ketentuan dalam SAK ( Standar Akuntansi Keuangan ) atau 

GAAP( General Acepted Accounting Principle ) dan lainnya
33

. kinerja 

keuangan perusahaan pada dasarnya diperlukan sebagai alat untuk 

mengukur kesehatan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan digunakan 

sebagai media pengukuran subyektif yang menggambarkan efektifitas 

penggunaan asset oleh sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnis 

utamanya dan meningkatkan pendapatan.  

Tingkat kesehatan perusahaan yang diketahui dengan melakukan 

anlisis atau interpensi terhadap laporan keuangan yang dimiliki 

perusahaan, dari hasil tersebut kita akan mengetahui potensi-potensi serta 

berbagai kelemahan yang dimiliki perusahaan, sehingga pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan dapat menggunakan analisa tersbut 

sebgai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 
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B. Saham  

1. Pengertian Saham  

Saham adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana 

pada suatu perusahaan.  

Dalam pasar modal ada dua jenis saham yang paling umum dikenal 

publik yaitu : 

a. Saham biasa (common stock) 

Adalah surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang 

menjelaskan nilai nominal (rupaih,dollar,yen dan sebagainya) dimana 

pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS dan RUPSLB serta 

berhak untuk menentukan membeli right issue atau tidak yang 

selanjutnya diakhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk 

deviden.  

b. Saham istimewa (preferred stock)  

Adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan 

yang menjelaskan nilai nominal (rupiah,dollar, yen dan sebagainya) 

dimana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam 

bentuk deviden yang akan diterima setiap kuartal (tiga bulanan).
34

 

2. Jenis Saham Biasa  

a. Saham unggulan  

Adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan besar dan 

terkenal yang lebih lama memperlihatkan kemampuannya memperoleh 
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keuntungan dan pembayaran deviden. Biasanya perusahaan tersbut 

memiliki stabilitas usaha yang tinggi dan unggul dalam industri yang 

sejenis dan menjadi standar penilaian dalam mengukur perusahaan-

perusahaan.  

b. Growth stock  

Adalah saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang baik 

penjualannya, perolehan laba dan pangsa pasarnya mengalami 

perkembangan yang sangat cepat dari rata-rata industri. 

c. Emerging growth stocks 

Adalah saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang relatif 

lebih kecil dan memiliki daya tahan yang kuat meskipun dalam kondisi 

ekonomi yang kurang mendukung . 

d. Income stocks 

Adalah saham yang membayar dividen melebihi jumlah rata-

rata pendapatan. Saham ini di Amerika misalnya umumnya saham ini 

banyak dibeli oleh investement fund dan dana pensiun. 

e. Cyclical stock  

Yaitu saham perusahan yang keuntunganya berfluktuasi dan 

sangat dipengaruhi oleh siklus usaha 

f. Defensive stock  

Yaitu saham perusahaan yang dapat bertahan dan tetap stabil 

dari suatu periode atau kondisi yang tidak menentu dan resesi. 
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g. Speculative stocks 

Pada prinsipnya semua saham biasa yang diperdagangkan di 

bursa efek dapt digolongkan sebagai speculatvie stocks. Karrena pada 

saat membeli saham kita tidak dapat memberi suatu janji tidak ada 

kepastian bahwa dana yang akhirnya kita menerima pada waktu 

menjual saham tersebut akan bertambah atau bahkan berkurang atau 

sama dengan jumlah dana yang telah kita bayangkan
35

. 

3. Pengertian Harga Saham 

Saham berarti suatu tanda penyertaan atau pemilikan seseorang 

atau badan usaha dalam suatu perusahaan terbuka yang  terdaftar pada 

bursa efek yang merupakan tempat untuk memperdagangkan efek antara 

perusahaan dengan investor. Nilai perusahaan dapat diukur melalui nilai 

harga saham di pasar, berdasarkan terbentuknya harga saham perusahaan 

di pasar, yang merupakan refleksi penilaian oleh publik terhadap kinerja 

perusahaan secara riil. Dikatakan secara riil karena terbentuknya harga di 

pasar merupakan bertemunya titik-titik kestabilan kekuatan permintaan 

dan titik-titik kestabilan kekuatan penawaran harga secara riil terjadi 

transaksi jual beli surat berharga di pasar modal antara para penjual 

(emiten) dan para investor, atau sering disebut sebagai ekuilibrium pasar. 

Oleh karena itu, dalam teori keuangan pasar modal harga saham di pasar 

disebut sebagai konsep nilai perusahaan.
36
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Jadi harga saham adalah nilai suatu saham yang mencerminkan 

kekayaan perusahaan yang mengeluarkan suatu saham tersebut, dimana 

perubahan atau fluktuasinya sangat ditentukan oleh kekuatan permintaan 

dan penawaran yang terjadi di pasar bursa. Semakin banyak investor yang 

ingin membeli atau menyimpan saham, harga nya semakin naik. 

Sebaliknya, semakin banyak investor yang ingin menjual atau melepaskan 

suatu saham, maka harganya semakin bergerak turun. 

Saham yang memiliki kinerja baik meskipun harganya mengalami 

penurunan keadaan pasar yang jelek (bearish) yang menyebabkan 

kepercayaan terhadap pemodal terguncang. Saham ini tidak akan sampai 

hilang, jika kepercayaan pemodal pulih, siklus ekonomi membaik ataupun 

hal-hal lain membaik (bullish), maka harga saham yang baik juga akan 

kembali naik. Jadi, resiko dari pemegang suatu saham adalah turunnya 

harga saham, dan cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan menahan 

saham tersebut untuk waktu yang cukup lama sampai keadaan dan kondisi 

pasar membaik kembali. 

Seorang investor yang ingin menginvestasikan dananya di pasar 

modal yang berupa saham, investor tersebut harus terlebih dahulu 

mengetahui harga saham dalam menentukan pembelian pada suatu 

perusahaan. Selembar saham mempunyai nilai atau harga dimana suatu 

harga saham dapat dibedakan menjadi tiga (3) yaitu : 

a) Harga Nominal 

Harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang ditetapkan 

oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. 
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Besarnya harga nominal memberikan arti penting saham karena 

deviden minimal biasanya ditetapkan berdasarkan nilai nominal. 

b) Harga Perdana 

Harga perdana merupakan harga pada waktu harga saham 

tersebut dicatat di bursa efek. Harga saham pada pasar perdana 

biasanya  untuk menentukan harga perdana. 

c)  Harga Pasar 

Jika harga perdana merupakan harga jual dari perjanjian emisi 

kepada investor, maka harga pasar adalah harga jual dari investor yang 

satu dengan investor yang lain. Harga pasar terjadi setelah harga saham 

tersebut dicatatkan di bursa. Dan transaski tidak lagi melibatkan  dari 

penjamin emisi harga ini yang disebut sebagai harga di pasar sekunder 

dan harga inilah yang benar-benar mewakili harga perusahaan 

penerbitnya karena pada transaksi di pasar sekunder jarang terjadi 

negoisasi harga investor dengan perusahaan penerbit. Harga yang 

setiap hari diumumkan di surat kabar atau media lain adalah harga 

pasar. 

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 : Harga pasar saham 

adalah harga suatu saham yang sedang berlangsung dalam suatu pasar 

modal. Jika bursa tutup maka harga pasarnya adalah terbesar pada saat 

penutupan (closing price).
37

 

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa harga 

saham terbentuk di pasar jual beli saham karena akibat dari transaksi jual 
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beli yang terjadi antara investor tersebut dan apabila harga pasar bursa 

efek ditutup maka harga pasar adalah harga penutupannya (closing price) 

dan apabila harga pasar ini dikalikan dengan jumlah saham yang 

diterbitkan (outstanding share), maka akan didapatkan nilai pasar (market 

value). Namun investor juga perlu mengetahui dan memahami harga 

nominal, harga perdana, dan harga pasar dalam pengambilan keputusan 

investasi saham karena akan membantu investor untuk mengetahui saham 

mana yang bertumbuh dan murah.
38

 

4. Faktor yang mempengaruhi harga saham  

1. Faktor internal  

Kekuatan internal yang mempengaruhi harga saham adalah keputusan-

keputusan yang meliputi: 

a. Keputusan investasi 

b. Keputusan pendanaan  

c. Keputusan deviden  

Secara konsep matematis dan sistematis menelusuri faktor-faktor 

yang mempengaruhi harga saham adalah konsep dividend constant 

growth yang dikemukanan oleh Gardon. 

2. Faktor eksternal 

Kekuatan eksternal yang mempengaruhi harga saham adalah : 

a. Suku bunga 

b. Fluktuasi nilai tukar  
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c. Kondisi keseluruhan pasar modal dan rumor (Bapepam)
39

. 

5. Investasi Saham Dalam Ekonomi Islam 

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya 

lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah 

keuntungan di masa yang akan datang. Kondisi pada masa depan yang 

dihadapi nanti akan terjadi secara tidak pasti. Hal ini dinyatakan dalam al-

qur’an surat An-Nissa’ ayat : 9  

                       

          

Artinya:  Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang 

lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. 

Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dab 

hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.  

 

Al-qur’an jelas menegaskan kepada kita agar tidak meninggalkan 

keturunan yang lemah baik moril maupun materil. Seolah ingin memberikan 

anjuran kepada manusia  agar selalu memperhatikan kesejahteraannya dalam 

hal ekonomi yang baik dan tidak meninggalkan kesusahan secara ekonomi,    

Al-Qur’an telah jauh hari mengajak umatnya untuk selalu memperhatikan 

kesejahteraan yang salah satu caranya adalah dengan berinvestasi. 

Dalam ekonomi Islam, investasi dipengaruhi oleh meningkatnya 

keuntungan yang diharapkan dan tingkat zakat atas dana yang tidak produktif. 

Investasi pada dasarnya adalah bentuk aktif dari ekonomi syariah, dimana 
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didalam Islam setiap orang yang memiliki harta akan ada zakatnya. Jika harta 

tersebut didiamkan tanpa di alokasikan kepada kegiatan produktif maka harta 

tersebut akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah 

mendorong setiap muslim untuk menginvestasikan hartanya agar bertambah. 

Investasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu investasi 

di pasar modal dalam bentuk saham. Saham merupakan surat berharga yang 

merepresentasikan penyertaan modal kedalam suatu perusahaan. Sementara 

dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-

perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti perjudian, 

riba, memproduksi barang yang diharamkan seperti bir dan lainnya. 

Para pakar Islam berpendapat bahwa semua aktivitas ekonomi yang 

dilakukan oleh manusia saat ini terkecuali yang dilarang oleh syariat islam 

diperbolehkan. Umat islam didorong untuk menari rezeki sesuai dengan jalan 

yang diridhai Allah, mereka didorong untuk bekerja, untuk bertahan hidup dan 

untuk bekerjasama dengan orang lain. Allah telah memberikan setiap manusia 

keterampilan, pengetahuan dan materi untuk bertahan hidup didunia dan 

mencapai tujuan ekonomi mereka. Aspek kerjasama penting dalam bisnis dan 

pemilihan dewan direksi yang dipercaya dapat membuat kebijakan-kebijakan 

untuk kepentingan pemegang saham. 

Pemilikan saham suatu perusahaan dalam Islam dikenal dengan al-

musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu 

usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau 

amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung 
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sesuai dengan kesepakatan.
40

 Dalam hal ini, Allah SWT berfirman dalam QS 

Shaad ayat 24 : 

                       

                     

                   

 

Artinya : “Daud berkata :”Sesungguhnya dia telah berbut zalim kepadamu 

dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada  

kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 

berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian 

yang lain, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan amal 

shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui 

bahwa kami mengujinya, Maka ia meminta ampun kepada 

Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” 

 

Di Indonesia, prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah tidak 

diwujudkan dalam bentuk saham syariah ataupun non syariah, melainkan 

berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. 

dalam hal ini, di Bursa Efek Indonesia terdapat Jakarta Islamic Index (JII) 

yang merupakan 30 saham yang memenuhi kriteria syariah yang ditetapkan 

Dewan Syariah Nasional (DSN).  

Saham-saham yang masuk dalam indeks syariah adalah emiten yang 

kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah, seperti
41

 : 

a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan 

yang dilarang. 
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b. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan 

asuransi konvensional. 

c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan 

makanan dan minuman yang tergolong haram. 

d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi dan/atau menyediakan barang-

barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat. 

Selain kriteria diatas, kriteria emiten dilihat dari rasio keuangannya 

yang termasuk dalam investasi islami berdasarkan fatwa DSN adalah sebagai 

berikut : 

a. Perusahaan yang mendapatkan dana pembiayaan atau sumber dana dari 

utang tidak lebih dari 30% dari rasio modalnya. Allah berfirman dalam Al-

qur’an surat Al-Baqarah ayat 280 : 

                     

   

Artinya :” Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka 

berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan 

menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik 

bagimu jika kamu mengetahui.” 

 

Ayat  tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan 

kreditur untuk memberikan keringanan kepada debitur jika mengalami 

kesulitan. Disamping itu rasio utang ini menurut ulama dapat 

menimbulkan kondisi gharar dan maisir yang dilarang karena 

menimbulkan resiko peningkatan ketidakpastian transaksi 

b. Pendapatan bunga yang diperoleh perusahaan tidak lebih dari 15 %. Dalam 

syariah Islam, barang haram dengan halal tidak dapat dicampur adukkan. 
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Bila dalam suatu akad keuangan yang halal terdapat bagian yang 

diragukan kehalalannya, maka dilakukan pemurnian atas hasil usaha 

tersebut. Maka perusahaan harus transparan jika memang menerima jasa 

bunga atau pendapatan non halal lainnya. 

c. Perusahaan yang memiliki aktiva kas atau piutang yang jumlah piutang 

dagang atau total piutangnya tidak lebih dari 50 %. Fatwa ini dimaksudkan 

bahwa setiap keragu-raguan (syubhat) dalam Islam hukumnya makruh. 

Dalam piutang bisa saja terjadi piutang ragu-ragu atau piutang tak tertagih. 

Islam melindungi harta pemiliknya agar jangan sampai piutang ragu-ragu 

atau piutang tak tertagih akan mengurangi harta yang seharusnya menjadi 

haknya. Selain itu, ulama menilai bahwa rasio piutang seperti juga rasio 

utang terhadap pendapatan dapat menimbulkan kondisi gharar dan maisir 

yang mengakibatkan meningkatnya risiko ketidakpastian pendapatan. 

Selain kriteria di atas, dalam proses pemilihan saham yang masuk JII, 

Bursa Efek Indonesia melakukan tahap-tahap pemilihan yang juga 

mempertimbangkan aspek likuiditas dan kondisi keuangan emiten, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan 

(kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar) 

b. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun 

berakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 

90 %. 
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c. Memilih 60 saham dari susunan saham diatas berdasarkan urutan rata-rata 

kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar selama satu tahun 

terakhir. 

d. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata 

nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir. Pengkajian ulang 

akan dilakukan 6 bulan sekali dengan penentuan komponen index pada 

awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya, sedangkan perubahan pada 

jenis usaha emiten akan dimonitoring secara terus menerus berdasarkan 

data-data publik yang tersedia.
42

 

Dengan adanya indeks ini diharapkan dapat meningkatkan 

kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi secara syariah. Para 

fuqaha kontemporer berselisih pendapat dalam memperlakukan saham dari 

aspek hukum (tahkim) khususnya dalam jual beli. Ada sebagian yang 

membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan jual beli saham. 

Para fuqaha yang tidak membolehkan transaksi jual beli saham 

memberikan beberapa argumentasi, diantaranya : 

a. Saham dipahami sebagaimana layaknya obligasi, dimana saham juga 

merupakan utang perusahaan terhadap para investor yang harus 

dikembalikan, maka dari itu memperjual belikannya juga sama hukumnya 

dengan jual beli utang yang dilarang syariah. 

b. Para investor pembeli saham keluar dan masuk tanpa diketahui oleh 

seluruh pemegang saham. 
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c. Harga saham yang diberlakukan ditentukan senilai dengan ketentuan 

perusahaan, yaitu pada saat penerbitan dan tidak mencerminkan modal 

awal pada waktu pendirian. 

d. Harta atau modal perusahaan penerbit saham tercampur dan mengandung 

unsur haram sehingga menjadi haram semuanya. 

Untuk melakukan investasi secara syariah, harus memperhatikan 

prinsip-prinsip umum didalamnya,
43

 meliputi : 

a. Prinsip halal dan thayyib, hal ini dijelaskan dalam Al-qur’an surat Al-

Maidah ayat 88 : 

                         

 

Artinya : “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang 

Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada 

Allah yang kamu beriman kepada Nya. 

 

Dengan dasar ayat diatas, maka pembiayaan dan investasi hanya 

dapat dilakukan pada asset atau kegiatan usaha yang halal, thayyib, tidak 

membahayakan, bermanfaat dan merupakan kegiatan usaha yang spesifik 

dan dapat dilakukan bagi hasil dari manfaat yang timbul. 

b. Prinsip transparansi guna menghindari kondisi yang gharar (sesuatu yang 

tidak diketahui pasti kebenarannya) dan berbau maisir. Praktik gharar dan 

spekulatif dalam berinvestasi akan menimbulkan kondisi keraguan yang 

dapat menyebabkan kerugian, karena tidak dapat memperlihatkan secara 

transparan mengenai proses dan keuntunga (laba) yang diperoleh. Dengan 

demikian, pemilik harta (investor) dan pemilik usaha (emiten) tidak boleh 
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mengambil resiko yang melebihi kemampuan yang dapat menimbulkan 

kerugian yang sebenarnya dapat dihindari 

c. Prinsip keadilan dan persamaan masalah keuntungan dalam kegiatan bisnis 

merupakan suatu keharusan. Dalam hal memilih jenis investasi, kebijakan 

pengambilan keuntungan senantiasa diarahkan pada suatu kegiatan bisnis 

yang berorientasi pada pendekatan proses dan cara yang benar dalam 

memperoleh keuntungan, bukan pendekatan yang semata mengedepankan 

besaran nominal hasil keuntungan yang diperoleh. Oleh karenanya, Islam 

melarang segala macam jenis usaha yang berbasis pada praktik riba, 

karena riba merupakan instrument transaksi bisnis yang bersifat tidak adil, 

diskriminatif dan eksploitatif. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat 

Al-A’raaf ayat 29 : 

                

              

 

Artinya :” Katakanlah :”Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan”. Dan 

katakanlah : “Luruskanlah muka (diri)mu di setiap 

sembahyang dan sembah Allah dengan mengikhlaskan 

ketaatanmu kepadan-Nya. Sebagaimana dia telah menciptakan 

kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali 

kepadaNya”. 

 

d. Dari segi penawaran (supply) maupun permintaan (demand), pemilik harta 

(investor) dan pemilik usaha (emiten) maupun bursa tidak boleh 

melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas 

mekanisme pasar. 
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C. Hubungan Kinerja Keuangan Dengan Harga Saham  

Salah satu cara perusahaan mendapatkan dana adalah melalui pasar 

modal. Pasar modal merupakan sumber utama bagi perusahaan-perusahaan 

yang membutuhkan dana dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu 

panjang. Seiring dengan banyaknya perusahaan yang membutuhkan dana 

tambahan modal dari pihak luar, sehingga mereka melakukan penawaran bagi 

pihak luar untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut. Untuk 

memperoleh modal dari penjualan saham maka perusahaan harus mencatatkan 

efeknya dipasar modal melalui proses go public. Perusahaan yang telah go 

public berarti perusahaan tersebut merupakan milik masyarakat umum 

dimana sebagian surat berharganya (saham atau obligasi) diperjual belikan di 

pasar modal, maka perusahaan yang bersangkutan berkewajiban untuk 

memberikan informasi penting bagi calon-calon investor. Informasi penting 

yang dinilai investor adalah kinerja perusahaan. Semakin baik kinerja 

perusahaan maka harga sahamnya akan lebih tinggi. Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan positif antara kinerja keuangan dengan harga 

sahamnya. Kinerja keuangan merupakan ukuran yang paling umum digunakan 

untuk mengukur kinerja perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan dapat 

menggunakan analisa laporan keuangan, karena dari laporan keuangan inilah 

dapat dilihat secara tersurat kinerja dari suatu perusahaan. Melalui analisis 

laporan keuangan dihasilkan informasi tentang penilaian dan keadaan 

keuangan suatu perusahaan, baik yang telah lampau atau saat sekarang serta 

ekspektasinya di masa depan bagi para investor. 
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Para investor baik dari luar maupun dalam negeri harus 

memperhatikan resiko yang berkaitan dengan kepemilikan saham karena 

resiko investasi pada saham pada dasarnya sangat tinggi, selain bertujuan 

untuk memperoleh keuntungan berupa deviden kas, investor juga 

mengharapkan kenaikan harga saham berupa capital gain. Hal ini disebabkan 

harga saham yang sangat fluktuatif. Pada suatu saat perusahaan mungkin tidak 

dapat membagikan deviden dikarenakan perusahaan mengalami kerugian 

sehingga dalam menanamkan modalnya, para investor harus 

mempertimbangkan secara matang di perusahaan mana dana tersebut akan 

ditanamkan. Oleh karena itu, perusahaan yang dipilih tentu saja adalah 

perusahaan yang sehat dan menghasilkan kinerja yang baik, karena itulah 

analisis kinerja perusahaan perlu dilakukan. 

 

D. Pasar Modal  

1. Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya 

para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka 

memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan 

yang membutuhkan modal (emiten), sehingga mereka  berusaha untuk 

menjual efek-efek di pasar modal. Sedangkan pembeli (investor) adalah 

pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka 

menguntungkan.
44
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Oleh karena itu, pasar modal dapat dijadikan wahana penting diluar 

perbankan yang menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dan 

menyediakan dana bagi dunia usaha melalui penjualan instrumen-

instrumen keuangan jangka panjang yang diperdagangkan di pasar modal. 

  Menurut Suad Husnan mendefinisikan bahwa pasar modal yaitu : 

Pasar Modal didefinisikan sebagai pasar untuk berbagi instrumen 

keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik 

dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan 

pemerintah, public aothorities, maupun perusahaan swasta.
45

 

Menurut Tandelilin pasar modal adalah pertemuan antara pihak 

yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana 

dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Dengan demikian, pasar modal 

juga bisa diartikan sebagai pasar untuk memperjual belikan sekuritas yang 

umumnya memiliki umur yang lebih dari satu tahun, seperti saham dan 

obligasi.
46

 Sedangkan menurut Rusdin definisi capital market atau pasar 

modal dalam pengertian luas dan pengertian khusus sebagai berikut : pasar 

modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum 

dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. 

Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara investor dengan 

perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen 
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keuangan jangka panjang, seperti obligasi, saham dan lainnya. “Sedangkan 

menurut Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995, pengertian pasar 

modal yang lebih spesifik, yaitu 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”.
47

 

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pasar modal merupakan sarana bertemunya antara permintaan dan 

penawaran atas instrumen jangka panjang yang bertujuan untuk 

memberikan sumber pendanaan alternatif bagi perusahaan. Oleh karena 

itu, dengan banyaknya instrumen-instrumen keuangan di pasar modal 

maka investor dapat memilih dan menentukan instrument mana yang lebih 

menjanjikan dan menguntungkan untuk menanamkan investasinya dimasa 

yang akan datang. 

2. Fungsi Pasar Modal 

Fungsi pasar modal dan pasar uang pada hakikatnya adalah sama, 

yaitu untuk meningkatkan alokasi sumber daya keuangan yang diharapkan 

akan menaikkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Secara singkat 

fungsi pasar modal adalah sebagai sarana untuk memperoleh modal jangka 

panjang bagi unit-unit yang terlibat dalam proses produksi dan untuk 

penanaman dana jangka panjang bagi unit-unit yang memiliki kelebihan 

dana. Fungsi pasar modal secara spesifik adalah sebagai berikut : 
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a. Sebagai Sumber Penghimpunan  Dana. 

Seperti halnya perbankan, perkembangan pasar modal sangat 

mempengaruhi besarnya dana masyarakat yang dihimpun dalam 

sebuah perekonomian. Jika pasar modalnya maju, dana masyarakat 

yang dapat dihimpun akan sangat besar. 

b. Sebagai Sarana  Investasi . 

Dalam pasar modal investor dapat memindahkan asetnya dari 

satu perusahaan ke perusahaan lain untuk memperoleh keuntungan 

yang lebih besar. 

c. Sebagai Pendorong  Investasi. 

Dengan adanya pasar modal, pemerintah akan terbantu dalam 

memobilisasi dana masyarakat. Para investor akan terus menambah 

jumlah investasinya di pasar modal karena perusahaan yang menerima 

dana dari pemilik modal akan meningkatkan usahanya, baik melalui 

pembelian mesin baru maupun penyerapan tenaga kerja. Karena 

fungsinya yang strategis, maka peranan pasar modal sangat penting. 

d. Pemerataan Pendapatan  

Pada dasarnya apabila perusahaan tidak melakukan go public, 

pemilik perusahaan terbatas pada personal-personal pendiri perusahaan 

yang bersangkutan. Dengan go public-nya perusahaan memberikan 

kesempatan kepada masyarakat luas untuk ikut serta memiliki 

perusahaan tersebut. Dengan demikian akan memberikan kesempatan 

kepada masyarakat untuk ikut menikmati keuntungan perusahaan 
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berupa bagian keuntungan ,sehingga semula hanya dinikmati oleh 

beberapa orang pemilik,akhirnya bisa dinikmati oleh masyarakat 

artinya ada pemerataan pendapatan kepada masyarakat.
48

 

3. Pengertian Pasar Modal Syariah  

Pasar modal syariah berdasarkan atas Fatwa Dewan Syariah 

Nasional (DSN) No: 40/DSN-MUI/2003 tentang pasar modal dan 

pedoman umum penerapan prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal 

adalah sebgai berikut:  

a. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran 

umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan 

dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 

dengan efek.  

b. Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatanya terutama mengenai 

emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangan 

dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi prinsip-

prinsip syariah. 

Jadi pasar modal syariah adalah kegiatan yang bersangkutan 

dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang menjalankn 

kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam.
49

 

4. Struktur Pasar Modal Dalam Ekonomi Islam  

Untuk mecapai tujuan perusahaan dianjurkan hendaknya 

menerbitkan satu jenis surat berharga, dimana surat berharga memiliki 
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keuntungan dan resiko yang seimbang. Dalam rangka mencapai stabilitas 

ekonomi yang memadai, beberapa hal dibawah ini harus disatukan pada 

struktur bursa efek ekonomi islam yaitu : 

a. Seluruh surat berharga harus dibeli dan dijual didalam pasar modal 

b. Pasar modal harus menyediakan pusat perdagangan surat berharga di 

mana surat berharga tersebut harus dapat diperdagangkan oleh seluruh 

broker.  

c. Seluruh perusahaan dengan surat berharga yang dapat diperdagangkan 

dalam pasar modal, diharapkan menyediakan informasi keuangan 

(laporan keuangan) kepada managemen pasar modal, tidak lebih dari 3 

bulan. 

d. Komite manajemen pasar modal harus menentukan harga saham 

tertinggi. 

e. Surat berharga boleh diperjualkan di atas harga saham tertinggi. 

f. Surat berharga  dapat diperdagangkan pada harga di bawah harga 

saham tertinggi. 

g. Harga saham tertinggi dapat ditentukan dengan formula : harga saham 

tertinggi = total net worth perusahaan / jumlah saham beredar. 

h. Perdagangan surat berharga akan terjadi sekali dalam satu minggu, 

periode perdagangan terjadi setelah menentukan harag saham tertinggi. 

i. Perusahaan akan memberikan surat berharga baru hanya selama 

periode perdagangan dan dibawah harga saham tertinggi. 
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5. Prinsip Pasar Modal Syariah 

Investasi dalam islam sangat didorong karena diyakini membawa 

pada peningkatan produktivitas sektor rill dan memberikan manfaat bagi 

umat. Dalam islam, investasi hanya bisa dilakukan pada aktivitas ekonomi 

yang jelas-jelas memberikan pengaruh sektor rill. Investasi di pasar modal 

tidak terlalu berbeda dengan investasi konvesional. Namun ada beberapa 

prinsip mendasar yang membedakan antara investasi syariah dan 

konvesional dipasar modal tersebuut. Pertama, investasi di pasar modal 

tidak  boleh mengandung unsur riba (bunga). Kedua, gharar 

(ketidakpastian atau spekulasi), dan  ketiga  maysir (judi). 

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, prinsip-prinsip dibidang 

pasar modal setidaknya harus memenuhi 2 kriteria, yaitu : 

a. Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama 

mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme 

perdagangan dipandamg telah sesuai dengan syariah apabila telah 

memenuhi prinsip-prinsip syariah. 

b. Suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila 

telah memperoleh pernyataan kesesuai syaria’h. 

Adapun yang dimaksud prinsip-prinsip syariah dalam pasar modal 

adalah: 

a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang 

dilarang. 

b. Lembaga keuangan konvesional(ribawi), termasuk perbankan dan 

asuransi konvesional. 
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c. Produsen,distributor serta pedagang makanan dan minuman yang 

haram  

d. Produsen,distributor, dan atau penyedia barang-barang ataupun jasa 

yang merusak moral dan bersifat mudarat. 

e. Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat 

transaksi tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan 

ribawi lebih dominan dari modalnya.
50

 

6. Fungsi Keberadaan Pasar Modal Syariah  

Menurut Metwally, sebagaimana yang dikutip oleh Agustianto, 

fungsi dari keberadaan pasar modal syariah adalah sebagai berikut: 

a. Memungkinkan bagi masyarakat berpatisipasi dalam kegiatan bisnis 

dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. 

b. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna 

mendapatkan likuiditas. 

c. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk 

membangun dan mengembangkan lini produksinya. 

d. Memisahkan operasi kegitan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada 

harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal 

konvesional. 

e. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja 

kegiatan bisnis sebagaimana tercemin pada harga saham.
51
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7. Perbedaan Pasar Modal Syariah dan Konvensional  

Perbedaaan mendasar antara indeks konvensional dengan indeks 

Islam adalah indeks konvensional memasukkan seluruh saham yang 

tercatat di bursa dengan mengabaikan aspek halal haram, yang penting 

saham emiten yang terdaftar (listing) sudah sesuai dengan aturan yang 

berlaku (legal). Akibatnya, bukanlah suatu persoalan jika ada emiten yang 

menjual sahamnya di bursa bergerak di sektor usaha yang bertentangan 

dengan Islam atau yang memiliki sifat merusak kehidupan masyarakat. 

Misalnya, pada awal tahun 2003 yang lalu, di Australia ada rumah bordir 

(pelacuran) yang masuk ke bursa efek setempat.
52

 

Tabel III.1 

Perbedaan Pasar Modal Syariah Dan Konvensional 

 

No Pasar Modal Syariah Pasar Modal Konvensional 

1 Investasi terbatas pada sektor 

tertentu sesuai dengan prinsip 

syariah. 

Investasi bebas pada seluruh 

sektor. 

2 Didasarkan pada prinsip syariah 

(loss-profit sharing). 

Didasarkan pada prinsip bunga. 

3 Melarang berbagai bentuk transaksi 

ribawi, gharar dan spekulasi. 

Membolehkan spekulasi dan judi 

yang pada giliranya akan 

mendorong fluktuasi pasar yang 

tidak terkendali 

4 Adanya syariah guidline yang 

mengatur berbagai aspek seperti 

alokasi aset, praktek investasi, 

perdagangan dan distribusi 

pendapatan. 

Guidline investasi secara umum 

pada produk hukum pasar modal. 

5 Terdapat mekanisme screening 

perusahaan yang harus mengikuti 

prinsip syariah. 
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