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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jakarta Islamic Index merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh 

Bursa Efek Indonesia untuk merespon kebutuhan informasi yang berkaitan dengan 

investasi syari’ah. Langkah ini diambil berkaitan dengan semakin merebaknya 

pengembangan ekonomi Islam terutama ditanah air yang dikelola berdasarkan 

prinsip-prinsip syari’ah. Badan Pusat Statistik (BPS) Indoensia mencatat dari hasil 

sensus penduduk tahun 2016 bahwa secara umum penduduk Indonesia mayoritas 

kaum muslim. Melihat potensi kaum muslim tersebut, sekiranya dapat 

meningkatkan perkembangan perekonomian islam di Indonesia terutama 

dalambidang pasar modal syariah. Dalam mewujudkan peningkatan 

perkembangan pasar modal syariah di Indonesia maka, memerlukan dukungan 

dari beberapa pihak seperti pelaku pasar modal, pemerintah, dan ulama. 

Dikarenakan adanya keraguan dari para investor mengenai halal/haram dana yang 

mereka investasikan di pasar modal. Di Indonesia aturan mengenai pasar modal 

syariah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1995 dan Fatwa DSN MUI No.20 

Tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah. 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

didukung oleh peningkatan sistem informasi dan telekomunikasi, maka semakin 

meningkat pula bagi perusahaan untuk melakukan pengembangan dalam hal 

produk dan jenis usahanya. Baik/buruk suatu perusahaan dapat dinilai dari 

bagaimana kinerja suatu perusahaan tersebut, kinerja suatu perusahaan baik maka 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dalam kondisi baik, begitu pula 
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sebaliknya. Kinerja perusahaan merupakan salah satu faktor yang menjadi 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan seorang investor dalam berinvestasi. 

Pasar modal (capital market) adalah pasar keuangan untuk dana-dana 

jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah 

dana yang jatuh temponya lebih dari satu tahun. Pasar Modal dalam arti yang 

sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi tempat efek-

efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Pengertian bursa efek (stock 

exchange) adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual 

dan pembeli efek yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Pengertian efek adalah setiap surat berharga (sekuritas) yang diterbitkan oleh 

perusahaan, misalnya surat pengakuan utang, surat berharga komersial 

(commercial paper), saham, obligasi, tanda bukti utang, bukti right (right issue), 

dan waran (warrant). Totok (2015 : 365) 

Pertumbuhan suatu perusahaan tidak dapat dilepaskan dari peran serta 

investor dalam berinvestasi. Dengan berinvestasi investor saham bermaksud untuk 

meningkatkan kesejahteraannya. Peningkatan kesejahteraan ini tercermin dalam 

return yang diterima investor yaitu : dividen, laba yang dibagikan perusahaan 

kepada pemegang saham, capital gain, yaitu kelebihan dari nilai jual saham atas 

nilai beli saham. Dalam mengambil keputusan investasi, investor melihat tingkat 

kesehatan dari perusahaan tersebut dari pertumbuhan dan ukuran perusahaan. 

Sunyoto (2013 : 4) 

Data Pergerakan perusahaan yang masuk dalam kelompok Jakarta Islamic 

Index selama tahun 2007-2016 yaitu sebagai berikut : 
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Gambar I.1 

Pergerakan Harga Indeks Tahun 2007-2016 

 

 
Sumber : Data Olahan Penulis, 2017 

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat selama sepuluh tahun pergerakan 

indeks harga saham perusahaan yang masuk dalam kelompok Jakarta Islamic 

Index mengalami kenaikan maupun penurunan. Secara keseluruhan rata-rata 

indeks harga saham mengalami kenaikan harga. 

Investasi di pasar modal memiliki kekhususan walaupun pada dasarnya 

sama dengan investasi di bidang lain. Investasi dipasar modal di samping 

memerlukan modal (dana) juga diperlukan pengetahuan yang cukup, pengalaman 

serta naluri dalam menganalisa efek atau surat berharga yang mana akan membeli 

saham, menahan dan menjualnya. Sunyoto (2013 : 4) 

Fama (1920) dalam Jogiyanto (2010 : 587-590) menyajikan tiga macam 

bentuk utama dari efisiensi pasar berdasarkan ketiga macam bentuk dari 

informasi, yaitu informasi masa lalu, informasi masa sekarang yang sedang 

dipublikasikan dan informasi privat sebagai berikut : 
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1. Efisiensi pasar bentuk lemah (weak-form) jika harga-harga dari sekuritas 

mencerminkan secara penuh informasi masa lalu. 

2. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semistrong-form) jika harga-harga  

sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang 

dipublikasikan termasuk informasi yang berada di laporan-laporan 

keuangan perusahaan emiten. 

3. Efisiensi pasar bentuk kuat (strong-form)jika harga-hargasekuritas secara 

penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia termasuk informasi 

yang privat. 

Investor harus menyadari bahwa berinvestasi di pasar modal di samping 

akan memeperoleh keuntungan juga ada kemungkinan akan mengalami kerugian. 

Strategi dasar investor yang akan meningkatkan kinerja atau nilai portofolio 

investasi menjadi lebih baik adalah dengan senantiasa mengikuti prinsip “keep  

our alpha high and your beta low”. Prinsip ini berarti bahwa investor akan selalu 

mempertimbangkan berapa tingkat risiko dan keuntungan yang akan diperoleh. 

Keuntungan atau kerugian tersebut sangat di pengaruhi oleh kemampuan investor 

untuk menganalisis berbagai jenis saham, kemudian memilih beberapa saham 

yang sesuai dengan kemampuan dana, saham yang dipilih dan dibeli tersebut 

merupakan portofolio. Totok (2015 : 384) 

Seorang investor yang melakukan investasi pasti menginginkan 

keuntungan (return) dari saham tersebut. Return adalah hasil yang diperoleh dari 

investasi sedangkan saham merupakan tanda bukti kepemilikan dalam suatu 

perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Return merupakan salah satu 

faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas 



 5 

keberanian investor menanggung resiko atas investasi yang dilakukannya. 

Tandelilin (2010 : 102) 

Seorang investor sebelum menanamkan modalnya akan melihat bagaimana 

laporan arus kas dari perusahaan tersebut, dikarenakan laporan arus kas sangat 

penting dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap keputusan investor tersebut 

akan berinvestasi atau tidak terhadap perusahaan tersebut. Sebagaimana ada 

beberapa pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan sebaiknya 

didasarkan pada cash flow orentation. Penekanan pada arus kas ini diantaranya di 

kemukakan oleh Burton (1981) seperti yang dikutip Ambar dan Bambang yang 

menyatakan bahwa analisis terhadap aliran kas masuk dan keluar lebih banyak 

dipakai oleh para investor dari pada analisis terhadap laba konvensional selain itu 

adanya kesulitan untuk membandingkan laba antara perusahaan. Karena 

tersedianya beberapa alternatif metode akuntansi yang disediakan oleh standar 

akuntansi. Kondisi semacam ini membuka peluang untuk terjadinya memanipulasi 

data akrual oleh manajemen untuk memperbesar laba. Investor yang konsen 

terhadap deviden biasanya adalah investor yang mempertimbangkan pentingnya 

laporan arus kas tiap periode, hal ini dilakukan supaya investor bisa melihat 

pendapatan yang jelas. Untuk mengetahui apakah laporan arus kas dapat 

mempengaruhi kepercayaan para investor dalam pengambilan keputusan investasi 

didasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no.2 tahun 2007 tentang 

laporan arus kas, yang menyatakan bahwa laporan arus kas sudah harus disertakan 

dalam pelaporan keuangan setiap perusahaan sejak periode yang dimulai 1 Januari 

1995. Laporan arus kas menginformasikan arus kas dari kegiatan operasi, arus kas 

dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Arus kas dari 

kegiatan operasi adalah arus kas yang berasal dari aktivitas penghasil utama 
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pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan arus kas dari 

keputusan investasi dan pendanaan. Arus kas dari keputusan investasi adalah arus 

kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang, serta 

investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Arus kas dari aktivitas pendanaan 

adalah arus kas yang berasal dari aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam 

jumlah komposisi modal dan pinjaman perusahaan. 

Selain laba akuntansi dan laporan arus kas investor juga memperhatikan 

nilai buku, dimana nilai buku yang berasal dari neraca dapat memberikan 

informasi tentang nilai bersih sumber daya perusahaan. Nilai buku 

menggambarkan biaya pendirian historis dan aktiva fisik perusahaan. Suatu 

perusahaan yang berjalan baik dengan staff manajemen yang kuat dan organisasi 

yang berfungsi secara efisien akan mampu meraih laba relatif tinggi karena 

product costnya akan kompetitif sehingga perusahaan cenderung memiliki nilai 

pasar yang lebih besar atau sekurang-kurangnya sama dengan nilai buku aktiva 

fisiknya. Nilai buku yang digunakan adalah nilai buku ekuitas per lembar saham 

atau Book Value Equity per Share (BVS) yang menunjukkan bahwa pemodal atau 

investor akan  bersedia membayar harga saham yang lebih tinggi bila jaminan 

keamanan atau nilai klaim atas asset bersih perusahaan semakin tinggi. Seperti 

diketahui bahwa BVS merupakan perbandingan antara nilai buku modal sendiri 

(saham) dengan jumlah lembar saham beredar. Semakin tinggi nilainya maka 

tuntutan terhadap besarnya harga pasar saham tersebut juga semakin tinggi. 

Penelitian ini akan berbeda dengan penelitian terdahulu dalambeberapa 

hal, yaitu obyek penelitian mengambil perusahaan yang sahamnya tergabung 

dalam Jakarta Islamic Index. Alat uji statistik yang digunakan adalah analisis 
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regresi. Jakarta Islamic Index adalah index terbaru di Bursa Efek Indonesia, 

dimana indeks ini memasukkan hanya saham-saham yang memenuhi kriteria 

investasi dalam syari’at Islam. Jakarta Islamic Index menawarkan alternatif baru 

investasi saham yang halal atau sesuai dengansyari’at Islam kepada masyarakat. 

Melihat masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah muslim dan terlebih lagi 

dengan mulai diterimanya sistem ekonomi syari’ah di dunia bisnis Indonesia, 

maka manajemen Bursa Efek Indonesia yakin saham-saham Jakarta Islamic Index 

akan menjadi saham–saham yang marketabel di dunia pasar modal Indonesia. 

Dengan diberlakukannya Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia 

diharapkan akan lebih banyak masyarakat yang termotivasi untuk berinvestasi 

saham.Hal ini adalah alasan penulis tertarik meneliti Jakarta Islamic Index. 

Diharapkan penelitian ini akan mampu menjawab pertanyaan mengenai bukti 

bahwa informasi yang terkandung di dalam laporan arus kas memberikan peranan 

yang sangat penting di pasar modal yang tercermin lewat reaksi pasar berupa 

perubahan volume perdagangan saham. Akhirnya penulis memberikan judul 

penelitian ini “Pengaruh laba Akuntansi, Arus Kas Bersih dan Nilai Buku 

terhadap Return Saham (Studi Empiris pada perusahaan yang masuk 

kelompok saham di Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2013 - 2015)”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

1. Apakah laba akuntansi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

return saham pada perusahaan yang masuk kelompok saham di Jakarta 

Islamic Index (JII) ? 

2.  Apakah arus kas bersih berpengaruh signifikan terhadap return saham 

pada perusahaan yang masuk kelompok saham di Jakarta Islamic Index 

(JII)? 
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3. Apakah nilai buku berpengaruh signifikan terhadap return saham pada 

perusahaan yang masuk kelompok saham di Jakarta Islamic Index (JII)? 

4. Apakah laba akuntansi, arus kas bersih dan nilai buku berpengaruh 

signifikan secara simultan terhadap return saham pada perusahaan yang 

masuk kelompok saham di Jakarta Islamic Index (JII)? 

 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh laba akuntansi secara parsial terhadap return 

saham pada perusahaan yang masuk kelompok saham di Jakarta Islamic 

Index (JII). 

2. Untuk mengetahui pengaruh arus kas bersih terhadap return saham pada 

perusahaan yang masuk kelompok saham di Jakarta Islamic Index (JII). 

3. Untuk mengetahui pengaruh nilai buku terhadap return saham pada 

perusahaan yang masuk kelompok saham di Jakarta Islamic Index (JII). 

4. Untuk mengetahui laba akuntansi, arus kas bersih dan nilai buku 

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap return saham pada 

perusahaan yang masuk dalam kelompok saham di  Jakarta Islamic Index 

(JII). 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Untuk peneliti dapat mengetahui pengaruh laba, arus kas dan nilai buku 

terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Index (JII), serta penelitian ini dapat member informasi kepada peneliti 

dan menambah wawasan peneliti serta sebagai syarat untuk menyelesaikan 

tugas akhir perkuliahan. 
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2. Untuk masyarakat, penelitian ini dapat memberi informasi mengenai 

keadaan suatu perusahaan, apakah perusahaan tersebut dalam kondisi laba 

atau rugi ataupun perusahaan tersebut dalam kondisi yang baik, baik 

secara fnansial maupun kinerja perusahaan yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Index (JII). 

3. Untuk investor maupun perusahaan dapat menjadi bahan pertimbangan 

berinvestasi dari variabel amatan yang diteliti, manakah yang memiliki 

pengaruh terhadap peningkatan return saham dengan berbasis syariah 

yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). 

4. Untuk akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan referensi dan memperluas informasi dan wawasan dalam 

mengembangkan penelitian pada bidang manajemen, akuntansi, investasi, 

dan khususnya dalam keuangan syariah. 

 

1.5  Sistematika Penelitian 

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis membagi kedalam lima 

bab dengan sistematika sebagai berikut ini : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

 Bab Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Merupakan Bab landasan teori yang berisikan teori-teori yang 

berhubungan dengan penelitian diantaranya tentang pasar modal, 
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Jakarta Islamic index (JII), faktor fundamental dan faktor terikat, 

teori portopolio, laba akuntansi, arus kas, nilai buku, laba per 

saham, investasi dalam persepektif islam, dan pandangan islam 

tentang  pengaruh laba, arus kas dan  nilai buku terhadap return 

saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

 Membahas Metodologi Penelitian yang mencakup lokasi dan 

waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, 

defenisi operasional variabel dan teknik analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas tentang analisis hasil penelitian yang 

menjelaskan tentang data dan analisis data serta pengujian 

hipotesis yang telah dikembangkan. 

BAB V :  PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup dari bab-bab sebelumnya yang 

kakn membahas tentang kesimpulan penlitian, dan saran pada 

penelitian berikutnya. 

 


