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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pasar Modal 

Istilah pasar biasanya digunakan istilah bursa,  exchange dan market. 

Sementara untuk istilah modal sering digunakan istilah efek, securities, dan stock. 

Pasar modal menurut UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 Ayat (12) 

adalah 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. Sedangkan yang dimaksud 

dengan efek pada Pasal 1 ayat (5) adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan 

utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit 

penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap 

derivatif dari efek. 

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. 

Pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal 

yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan 

terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi dan lain-lain. 
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Pasar modal syariah secara prinsip berbeda dengan pasar modal konvensional. 

Sejumlah instrument syariah sudah digulirkan di pasar modal Indonesia seperti 

dalam bentuk saham dan obligasi dengan kriteria tertentu yang sesuai dengan 

prinsip syariah.  

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme 

kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang di perdagangkan dan 

mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Efek 

syariah adalah efek yang sebagaimana yang telah di maksud dalam peraturan UU 

di bidang Pasar Modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara 

penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Adapun yang di maksud prinsip-

prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan oleh syariah ajaran Islam yang 

penepatannya dilakukan oleh DSN-MUI melalui fatwa. Soemitra (2009 : 109-112) 

2.1.2 Saham 

 Menurut Jogiyanto (2015 : 169-178) Suatu perusahaan dapat menjual hak 

kepemilikannya dalam bentuk saham (stock). Jika perusahaan hanya 

mengeluarkan satu kelas saham saja, saham ini disebut dengan saham biasa 

(common stock). Untuk menarik investor potensial lainnya, suatu perusahaan juga 

mengeluarkan kelas lain dari saham, yaitu disebut saham preferen (preferred 

stock). Saham preferen mempunyai hak-hak prioritas lebih dari saham biasa. Hak-

hak prioritas dari saham preferen yaitu hak atas dividen yang tetap dan hak 

terhadap aktiva jika terjadi likuidasi. Akan tetapi, saham preferen umumnya tidak 

mempunyai hak veto seperti yang dimiliki saham biasa. 

1. Saham Preferen 

Saham Preferen mempunyai sifat gabungan (hybrid) antara obligasi 

(bond) dan  saham biasa. Seperti bond yang membayarkan bunga atas 
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pinjaman, saham preferen juga memberikan hasil yang tetap berupa 

dividen preferen. Seperti saham biasa, dalam hal likuidasi, klaim 

pemegang saham preferen di bawah klaim pemegang obligasi (bond). 

Dibandingkan dengan saham biasa, saham prefren mempunyai beberapa 

hak, yaitu hak atas dividen tetap dan hak pembayaran terlebih dahulu jika 

terjadi likuidasi. Adapun karakteristik saham preferen yaitu : 

a. Preferen terhadap dividen 

1) Pemegang saham preferen mempunyai hak untuk menerima 

dividen terlebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham 

biasa. 

2) Saham preferen juga umumnya memberikan hak dividen 

kumulatif, yaitu memberikan hak kepada pemegangnya untuk 

menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang  belum 

dibayarkan sebelum pemegang saham biasa menerima dividennya. 

Jika saham preferen disebutkan memberikan hak dividen 

kumulatif, maka dividen-dividen tahun sebelumnya yang belum 

dibayarkan disebut dividends in arrears. 

b. Preferen pada waktu likuidasi 

Saham preferen mempunyai hak terlebih dahulu atas aktiva 

perusahaan dibandingkan dengan hak yang dimiliki oleh saham biasa 

pada saat terjadi likuidasi. Besarnya hak atas aktiva pada saat likuidasi 

adalah sebesar nilai nominal saham preferennya termasuk  semua 

dividen yang belum dibayar jika bersifat kumulatif. Karena 
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karakteristk ini, investor umumnya menganggap saham preferen lebih 

kecil risikonya dibandingkan dengan saham biasa. Akan tetapi jika 

dibandingkan dengan bond, saham preferen dianggap lebih berisiko, 

karena klaim dari pemegang saham preferen di bawah klaim dari 

pemegang bond. 

 Untuk menarik minat investor terhadap saham preferen dan untuk 

memberikan beberapa alternatif yang menguntungkan baik bagi investor 

atau perusahaan yang mengeluarkan saham preferen. Macam-macam 

saham preferen diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Convertible preferred stock 

Untuk menarik minat investor yang menyukai saham biasa, beberapa 

saham preferen menambah bentuk di dalamnya yang memungkinkan 

pemegangnya untuk menukar saham ini dengan saham biasa dengan 

rasio penukaran yang sudah ditentukan. 

b. Collable preferred stock 

Bentuk lain dari saham preferen adalah memberikan hak kepada 

perusahaan yang mengeluarkan untuk membeli kembali saham ini dari 

pemegang saham pada tanggal tertentu dimasa mendatang dengan nilai 

tertentu. Harga tebusan ini biasanya lebih tinggi dari nilai nominal 

sahamnya.   

c. Floating atau adjustable-rate preferred stock 

Saham preferen ini tidak membayar dividen secara tetap, tetapi tingkat 

dividen yang dibayar tergantung dari tingkat return dari sekuritas t-bill 
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(treasury bill). Saham preferen ini cukup populer sebagai investasi 

jangka pendek untuk investor yang mempunyai kelebihan kas. 

2. Saham Biasa 

Jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas saham saja, saham 

ini biasanya dalam bentuk saham biasa (common stock). Pemegang saham 

adalah pemilik dari perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen 

untuk menjalankan operasi perusahaan. Sebagai pemilik perusahaan, 

pemegang saham bisa mempunyai hak. Beberapahak yang dimiliki oleh 

pemegang saham biasa, adalah sebagai berikut : 

a. Hak Kontrol  

Pemegang saham mempunyai hak untuk mengontrol siapayang 

akan memimpin perusahaannya. Pemegang saham dapat melakukan 

hak kontrol dalam bentuk memveto dalam pemilihan direksi di rapat 

tahunan pemegang saham atau memveto pada tindakan-tindakan yang 

membutuhkan persetujuan pemegang saham.  

b. Hak Menerima Pembagian Keuntungan 

Pemegang saham biasa berhak mendapat bagian dari 

keuntungan perusahaan. Tidak semua laba dibagikan, sebagian laba 

akan ditanamkan kembali ke dalam perusahaan. Laba yang ditahan 

(retained earning) merupakan sumber dana intern perusahaan. Laba 

yang tidak ditahan dibagikan dalam bentuk dividen. Tidak semua 

perusahaan membayar dividen atau tidak dicerminkan dalam 

kebijaksanaan dividennya (dividend policy). Jika perusahaan 

memutuskan untuk membagikan keuntungan dalam bentuk dividen, 
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semua pemegng saham biasa mendapatkan haknya yang sama. 

Pembagian dividen untuk saham biasa dapat dilakukan jika perusahaan 

sudah membayarkan dividen untuk saham preferen. 

c. Hak Preemptif 

Hak preemptif (preemptive right) merupakan hak untuk 

mendapatkan presentasi pemilikan yang sama jika perusahaan 

mengeluarkan tambahan lembar saham. Jika perusahaan mengeluarkan 

tambahan lembar saham, maka jumlah saham yang beredar akan lebih 

banyak dan akibatnya presentase kepemilikan pemegang saham yang 

lama akan turun. Hak preemptif memberi prioritas kepada pemegang 

saham lama untuk membeli tambahan saham yang baru, sehingga 

presentase pemilikannya tidak berubah. Tujuan hak preemptif adalah 

untuk melindungi hak kontrol dari pemegang saham lama dan untuk 

melindungi saham lama dari nilai yang merosot.  

3. Saham Treasuri 

Saham treasuri (treasury stock) adalah saham milik perusahaan 

yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar yang kemudian dibeli kembali 

oleh perusahaan untuk tidak dipensiunkan tetapi disimpan sebagai treasuri. 

Perusahaan emiten membeli kembali saham beredar sebagai saham 

treasuri dengan alasan-alasan sebagai berikut : 

a. Akan digunakan dan diberikan kepada manajer-manajer atau 

karyawan-karyawan di dalam perusahaan sebagai bonus dan 

kompensasi dalam bentuk saham. 
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b. Meningkatkan volume perdagangan di pasar modal dengan harapan 

meningkatkan nilai pasarnya. 

c. Memberikan sinyal kepada pasar bahwa harga saham tersebut murah, 

sehingga perusahaan mau membelinya kembali. 

d. Mengurangi jumlah lembar saham yang beredar untuk menaikkan laba 

per lembarnya. 

e. Alasan khusus lainnya yaitu dengan mengurangi jumlah saham beredar 

sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan lain untuk 

menguasai jumlah saham secara mayoritas dalam rangka pengambil 

alih tidak bersahabat (hostile takeover). 

2.1.3 Jakarta Islamic Index (JII) 

Jakarta Islamic Index merupakan bagian dari Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) sedangkan ISSI adalah seluruh saham yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Menurut Jogiyanto (2015 : 157-158) Jakarta Islamic Index 

(JII) dibuat oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) bekerjasama dengan PT Danareksa 

Investment Management dan diluncurkan pada tanggal 3 Juli 2000. JII 

menggunakan basis tanggal Januari 1995 dengan nilai awal sebesar 100. JII 

dperbarui setiap 6 bulan sekali, yaitu pada awal bulan Januari dan Juli. 

JII merupakan indeks yang berisi dengan 30 saham perusahaan yang 

memenuhi kriteria investasi berdasarkan Syariah Islam, dengan prosedur sebagai 

berikut ini : 

1. Saham dipillih harus sudah tercatat paling tidak 3 bulan terakhir, kecuali 

saham yang termasuk dalam 10 kapitalisasi besar. 
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2. Mempunyai rasio utang terhadap aktiva tidak lebih dari 90% di laporan 

keuangan tahunan atau tengah tahun. 

3. Dari yang masuk kriteria nomor 1 dan 2, dipilih 60 saham dengan urutan 

rata-rata kapitalisasi pasar terbesar selamasatu tahun terakhir. 

4. Kemudian dipilih 30 saham dengan urutan tingkat likuiditas rata-rata nilai 

perdagangan regular selamasatutahun terakhir. 

Saham-saham syariah yang masuk dalam perhitungan Jakarta Islamic 

Index (JII) terus dievaluasi dari sisi ketaatannya terhadap prinsip-prinsip syariah 

sebagaimna tertuang dalam fatwa DSN. Apabila saham tersebut tidak lagi 

memenuhi prinsip-prinsip syariah, otoritas akan mengeluarkannya dari JII dan 

kedudukannya digantikan saham lain yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. 

Jakarta Islamic Index (JII) termasuk saham yang likuid. Jakarta Islamic 

Index dimaksudkan sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja investasi pada 

saham dengan basis syariah dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan 

investor untuk berinvestasi secara syariah. Tandelilin (2010 : 89) 

2.1.4 Faktor-faktor Fundamental  

Variabel fundamental menurut Chu, E.L (1997) dalam Khatik (2004) 

informasi fundamental secara umum dapat digambarkan sebagai informasi  yang 

berkaitan dengan data keuangan historis suatu perusahaan. Rasio Keuangan yang 

dapat digunakan untuk memprediksi return saham antara lain Earning Per Share 

(EPS), Return On Equity (ROE), dan Debt to Equity Rasio (DER).Ketiga rasio ini 

digunakan bagi investor yang membutuhkan informasi jangka pendek 

(Samsul,2006 dalam Hanami,2011). Earning Per Share (EPS) digunakan sebagai 

alat analisis untuk mengetahui tingkat profitabilitas sebuah perusahaan 
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(Hanami,2011). Return On Equity (ROE) juga merupakan salah satu rasio 

profitabilitas yang digunakan investor untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

atas keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktivitas yang digunakan untuk 

aktivitas operasi perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba dengan 

memanfaatkan aktiva miliknya (Ang,1997). Rasio lain yang diperkirakan juga 

dapat mempengaruhi return saham adalah Debt to Equity Ratio (DER) merupakan 

rasio solvabilitas yang mengukur kemampuan kinerja perusahaan dalam 

mengembalikan hutang jangka panjangnya dengan melihat perbandingan antara 

total hutang dengan total ekuitasnya (Ang,1997). Rasio ini dapat memberikan 

gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat 

dilihat tingkat risiko tidak terbayarkan sutu hutang (Suharli,2005). (Amin : 2012) 

Menurut Arifin (2007 : 82-84) Rasio profitabilitas adalah jenis rasio yang 

menakar seberapa besar kemampuan sebuah perusahaan mencetak laba. Dengan 

membeli saham berarti menyuntikkan dana segar ke perusahaan tersebut.  

Akibatnya, modal perusahaan tersebut bertambah. Rasio profitabilitas bisa 

diketahui dari dua komponen yakni rasio imbal hasil atas modal disetor (return on 

equity) dan rasio imbal hasil atas asset (return on asset). Return on asset (ROA) 

dapat dilihat pada laba bersih dantotal aset. Laba bersih dilihat pada laporan rugi-

laba sedangkan total aset bisa dilihat pada neraca. Jika setelah pembagian dan 

dijadikan dalampersen (dikalikan 100%), senakin mendekati 100% maka semakin 

baik.  ROA digambarkan dalam rumus :  
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 Return on equity (ROE) dapat dilihat pada laba bersih dan modal. Laba 

bersih dapat dilihat pada rugi-laba sedangkan modal (ekuitas) di neraca. ROE 

dikalikan 100% dan kalau hasilnya mendekati 100% berarti semakin baik.  Ini 

artinya perusahaan berjalan bagus dalam mendapatkan laba dengan modal yang 

ada, di sinilah investor dapat memprediksi kemampuan pengembalian hasil 

investasi dalam saham. ROE dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

Menurut Arifin (2007 : 84-86) Rasio likuiditas adalah rasio untuk 

menganalisis seberapa jauh perusahaan mampu bertahan hidup. Tidak cukup 

hanya mengetahui sebuah perusahaan untung, melainkan seberapa lama hal 

tersebut bisa dipertahankan. Untuk menganalisis rasio likuisitas,kita dapat 

menggunakan rasio lancar (current ratio) dan rasio cepat (quick ratio). Current 

Ratio (CR) dapat digambarkan dalam rumus : 

 

Aktiva lancar dan passiva lancar dapat dilhat di neraca. Passiva lancar atau 

kewajiban lancar adalah hutang-hutang yang mesti dilunasi oleh perusahaan 

dalam jangka waktu satu tahun. Jika hasil CR melebihi angka satu berarti baik, 

artinya perusahaan mampu membayar hutangnya. 

Quick Ratio (QR) dapat digambarkan dalam rumus : 

 

Persediaan pada dasarnya termasuk ke dalam aktiva lancar karena persediaan 

tersebut adalah produk yang setiap saat harus terjual (terpakai). Namun 
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kenyataannya seringkali persediaan menumpukdan harganya terus merosot tajam, 

karenanya seringkali persediaan dikeluarkan (dikurangi) untuk mendapatkan rasio 

sebenarnya atau quick ratio (rasio cepat). Sama seperti rasio lancar, jika hasilnya 

di atas satu, maka semakin baik. 

 Selain kedua ratio tersebut, seringkali para analis saham menggunakan 

juga analisis rasio hutang terhadap modal debt to equity ratio (DER). Rasio ini 

untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan melunasi hutang jangka 

panjangnya. Dapat dinyatakan dalam rumus : 

 

 Menurut Arifin (2007 : 88-90) selain rasio-rasio yang diterangkan, pada 

dasarnya masih banyak jenis rasio yang bisa dihasilkan dari sebuah laporan 

keuangan, diantaranya yaitu rasio seperti berikut : 

Asset Turnover Ratio (ATR) disebut juga rasio perputaran asset. 

Fungsinya untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan 

menggunakan assetnya secara optimal dalammencetak laba. Rumusnya adalah 

dengan membagi total penjualan dengan total aset. 

 

Book value per share (BVS) adalah rasio untuk menilai murah tidaknya 

sebuah saham dengan saham lainnya. Jika BVS-nya lebih kecil berarti saham 

tersebut lebih murah. Dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut : 
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Price to book value (PBV) yaitu rasio untuk memandingkan harga pasar 

saham dengan nilai buku (book value) sebenarnya. Semakin kecil hasilnya maka 

semakin baik. Dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut : 

 

 Operating profit per share (OPS) adalah rasio yang menilai saham dari 

kemampuan perusahaan tersebut mendatangkan laba dari kegiatan usahanya. 

Dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut : 

 

 Debt to operating profit ratio (DOP) adalah rasio yang mengukur seberapa 

erat sebuah perusahaan melunasi hutangnya dari laba yang dihasilkan. Dengan 

demikian berarti semakin kecil hasilnya maka semakin cepat perusahaan melunasi 

hutangnya, dan ini menjadi semakin baik. Dapat dinyatakan dalam rumus sebagai 

berikut : 

 

Menurut Halim (2005 : 21-28) Analisis fundamental menyatakan bahwa 

saham memiliki nilai intrinsik (nilai yang  seharusnya) tertentu. Analisis ini 

membandingkan antara nilai intrinsik suatu saham dengan harga pasarnya guna 

menentukan apakah harga pasar saham tersebut sudah mencerminkan nilai 

intrinsiknya atau belum. Nilai intrinsik suatu saham ditentukan oleh faktor – 

faktor fundamental yang mempengaruhinya. Ide dasar pendekatan ini adalah, 

bahwa harga saham akan dipengaruhi oleh kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan 

itu sendiri dipengaruhi oleh kondisi industri dan perekonomian secara makro. 

Analisis ini menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya adalah : 
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1. Pendekatan Dividen 

Dividen merupakan sebagian dari laba yang dibagikan kepada 

pemegang saham. Bagi investor jumlah rupiah yang diterima dari 

pembayaran dividen risikonya lebih kecil dari capital gain, selain itu 

dividen lebih dapat diperkirakan sebelumnya. Sedangkan capital gain 

lebih sulit diperkirakan, sehingga pembayaran dividen yang tinggi dapat 

diartikan bahwa perusahaan mempunyai prospek tingkat keuntungan yang 

baik. Sebaliknya, penurunan pembayaran dividen dapat diartikan bahwa 

prospek tingkat keuntungan perusahaan kurang baik. Akhirnya saham 

cenderung mengikuti naik naik turunnya besarnya dividen yang 

dibayarkan. Pengaruh penurunan besarnya dividen yang dibayar dapat 

menjadi informasi yang kurang baik bagi perusahaan karena dividen 

merupakan tanda tersedianya laba perusahaan dan besarnya dividen yang 

dibayar sebagai informasi tingkat pertumbuhan laba saat ini dan masa 

mendatang. Dengan anggapan tersebut, harga saham akan menjadi turun, 

karena banyak pemegang saham akan menjual sahamnya. Dalam 

pendekatan ini harga saham dapat diketahui dengan menghitung nilai 

sekarang (present value-PV) dari proyeksi dividen yang akan diterima 

investor. Pendekatan dividen mempunyai 2 metode yaitu : 

a. Dividen dengan jumlah tetap (zero growth) 

Diasumsikan tingkat pertumbuhan diukur dengan tingkat 

kenaikan dividen yang diharapkan, dan jika pertumbuhannya di masa 

mendatang nol atau dividen yang akan dibayarkan sama setiap tahun 

hingga tahun ke-t, maka harga saham dapat dirumuskan sebagai 

berikut :    
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b. Dividen dengan pertumbuhan normal (normal growth) 

Dari tahun ke tahun, perusahaan selalu berupaya agar laba dan 

dividen akan tumbuh seperti yang direncanakan. Tingkat pertumbuhan 

tersebut diharapkan terus berlanjut pada tingkat yang sama dengan 

tingkat pertumbuhan ekonomi (produk nasional bruto-GNP), dan 

bahkan dapat lebih tinggi dari pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu, 

rumus umum besarnya dividen per tahun dengan pertumbuhan normal 

dapat dinyatakan sebagai berikut : 

dn = Do (1 + g)
n 

Keterangan simbol: 

dn = besarnya dividen pada tahun ke-n 

do = besarnya dividen pada tahun ke-0 (tahun sebelum pembayaran 

dividen saat ini) 

n    = periode waktu pembayaran dividen 

g    = pertumbuhan pembayaran dividen  

c. Dividen dengan dua periode pertumbuhan 

Banyak perusahaan mengalami pertumbuhan penjualan, laba, 

dan dividen yang tidak konstan. Mula-mula pertumbuhannya di atas 

normal, kemudian berangsur-angsur akan menjadi normal, dan 

selanjutnya akan menuju tingkat pertumbuhan yang konstan. Misalnya, 

pertumbuhan selama periode 5 tahun pertama diperkirakan sebesar 

10% per tahun, setelah itu pertumbuhannya sama dengan pertumbuhan 

perusahaan lain, yaitu sebesar 7%.  
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2. Pendekatan Price Earning Ratio (PER) 

Rasio ini sering digunakan oleh analisis saham untuk menilai harga 

saham. Pada dasarnya PER memberikan indikasi tentang jangka waktu 

yang diperlukan untuk mengembalikan dana pada tingkat harga saham dan 

keuntungan perusahaan pada suatu periode tertentu. Oleh karena itu, rasio 

ini menggambarkan kesediaan investor membayar jumlah tertentu untuk 

setiap rupiah perolehan laba perusahaan, sehingga PER dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut : 

PER = Po / EPS1 

2.1.5 Teori Portofolio 

Mengukur return dan resiko untuk sekuritas tunggal memang penting, 

tetapi bagi manajer portofolio, return dan resiko seluruh sekuritas di dalam 

portofolio lebih diperlukan. Return realisasian dan return ekspektarian dari 

portofolio merupakan rata-rata tertimbang return dari return-return seluruh 

sekuritas tunggal. Akan tetapi, resiko portofolio tidak harus sama dengan rata-rata 

tertimbang resiko-resiko dari seluruh sekuritas tunggal. Resiko portofolio bahkan 

dapat lebih kecil dari rata-rata tertimbang resiko masing-masing sekuritas tunggal. 

Jogiyanto (2015 : 311) 

Menurut Fahmi (2011 : 2-4) menyatakan bahwa pengenalan konsep 

portofolio dalam dunia investasi mengalami proses perubahan yang cepat setiap 

waktunya. Pemahaman portofolio konvensional dan modern memberikan arti 

bahwa penelitian investasi (investment research) adalah begitu mengemuka untuk 

dikaji dan didiskusikan secara intensif dan dinamis. Ada banyak defenisi tentang 

portofolio yang dikemukakan oleh berbagai pakar dari berbagai negara, terutama 

negara maju (newly countries) seperti Amerika Serikat, Italia, Jerman, Kanada, 

Prancis, Inggris, dan juga termasuk negara pada kawasan Eropa Timur (East 
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Europe) seperti Rusia. Sehingga dari berbagai sumber tersebut dapat kita 

defenisikan bahwa portofolio adalah sebuah bidang ilmu yang khusus mengkaji 

tentang bagaimana cara yang dilakukan oleh seorang investor untuk menurunkan 

risiko dalam berinvestasi secara seminimal mungkin, termasuk salah satunya 

dengan menganekaragamkan risiko tersebut. 

Portofolio efisien (efficient portfolio) adalah portofolio yang berada di 

dalam kelompok (set) yang layak menawarkan ke para investor ekspektasi return 

maksimum atas berbagai level risiko dan juga risiko minimum untuk berbagai 

level ekspektasi return. Efisien selalu dilihat dari segi biaya (cost), maka 

portofolio yang efisien juga melihat dari segi biaya yang paling efektif dari 

berbagai portofolio yang ditawarkan, karena setiap investor tidak menginginkan 

menginvestasikan dananya pada tempat-tempat yang dianggap tidak efisien. 

Portofolio merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh para investor untuk 

menempatkan sejumlah dana pada tempat-tempat yang jauh dari risiko dan 

maksimal dari keuntungan. Diversifikasi investasi diartikan sebagai bentuk solusi 

untuk menghindari risiko dan memperbesar atau menaikkan keuntungan. Dengan 

begitu portofolio dan diversifikasi investasi dilihat sebagai bentuk 

meanekaragamkan investasi dengan cara menempatkan dana pada lebih satu 

tempat bisnis atau lebih dari satu sekuritas, minimal keputusan portofolio adalah 

pada dua sekuritas dan lebih baik pada lebih dari dua sekuritas.  

2.1.6 Laba Akuntansi 

Informasi penting lainnya bagi investor untuk menilai kinerja perusahaan 

adalah laba. Menurut PSAK Nomor 1, informasi laba diperlukan untuk menilai 

perubahan potensi sumber daya ekonomis yang mungkin dapat dikendalikan di 
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masadepan, menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada, dan untuk 

perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan 

tambahan sumber daya. Bagi pemilik saham dan atau investor, laba berarti 

peningkatan  nilai ekonomis (wealth) yang akan diterima, melalui pembagian 

dividen. (Mulya : 2013) 

2.1.7 Arus kas 

Salah satu fungsi yang paling dominan dari laporan keuangan adalah untuk 

tujuan stewardship function, yaitu laporan keuangan harus dapat memberikan 

sejauh mana mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya oleh para 

pemilik modal. Pencatatan tidak hanya pembayaran dan penerimaan kas pada 

periode cash basis accounting, tetapi juga arus kas nanti (future cash flows) yang 

akan dibayar atau diterima oleh perusahaan sebagai akibat transfer barang dan jasa 

sebagaimanaa dalam accrual basis accounting. Informasi yang disajikan cash 

flow accounting ini lebih bermanfaat dalam menilai atau menganalis keputusan 

tentang investasi saham maupun untuk tujuan peramalan arus kas lainnya. 

Tujuan menyajikan laporan arus kas adalah memberikan informasi yang 

relevan tentang penerimaan dan pengeluaran  kas atau setara kas dari suatu 

perusahaaan pada suatu periode tertentu. Laporan ini akan membantu para 

investor, kreditor, dan pemakai lainnya untuk : 

1. Menilai kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas di masa yang 

akan datang 

2. Menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya 

membayar dividen dan keperluan dana untuk kegiatan ekstern 
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3. Menilai alasan-alasan perbedaan antara laba bersih dan dikaitkan dengan 

penerimaan dan pengeluaran kas 

4. Menilai pengaruh investasi baik kas maupun bukan kas dan transaksi 

keuangan lainnya terhadap posisi keuangan perusahaan selama satu 

periode tertentu. Harahap (2011 : 259)  

Penyusunan laporan arus kas terdiri dari tiga bagian yaitu : 

1. Kegiatan operasi perusahaan 

Aktivitas operasi melibatkan produksi serta penyerahan barang dan 

pemberian jasa arus kas dari kativitas operasi merupakan pengaruh kas 

dari transaksi dan kejadian lain yang dimasukkan dalam perhitungan laba 

bersih. Siregar dkk (2014 : 134) 

Menurut Harahap (2011 : 260-261) Contoh arus kas masuk 

kegiatan operasi adalah sebagai berikut : 

a. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa termasuk penerimaan 

dari piutang akibat penjualan, baik jangka panjang atau jangka pendek. 

b. Penerimaan dari bunga pinjaman atas penerimaan dari surat berharga 

lainnya seperti bunga atau dividen. 

c. Semua penerimaan yang bukan berasal dari sebagian yang sudah 

dimasukkan dalam kelompok investasi pembiayaan, seperti jumlah 

yang diterima dari tuntutan di pengadilan, klaim asuransi, kecuali yang 

berhubungan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan seperti 

kerusakan gedung, pengembalian dana dari supplier (refund). 

Contoh arus kas keluar dari kegiatan operasi adalah sebagai berikut : 
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a. Pembayaran kas untuk membeli bahan  yang akan digunakan untuk 

produksi atau untuk dijual, termasuk pembayaran utang jangka pendek 

atau panjang kepada supplier barang tadi. 

b. Pembayaran kas kepada supplier lain dan pegawai untuk kegiatan 

selain produksi barang dan jasa. 

c. Pembayaran kas kepada pemerintah untuk pajak, kewajiban lainnya, 

denda, dan lain-lain. 

d. Pembayaran kepada pemberi pinjaman dan kreditor lainnya berupa 

bunga. 

e. Seluruh pembayaran kas yang tidak berasal dari transaksi investasi 

atau pembiayaan seperti pembayaran tuntutan di pengadilan, 

pengembalian dana kepada langganan, dan sumbangan. 

Semua transaksi yang mempengaruhi aktiva lancar dan utang 

lancar bisanya termasuk ke dalam kelompok itu. 

2. Arus kas dari kegiatan investasi 

Aktivitas investasi meliputi pemberian pinjaman penerimaan 

pelunasan, perolehan dan pelepasan instrument utang atau ekuitas, serta 

perolehan dan pelepasan asset tetap dan aset produktif lainnya yang 

dimiliki atau digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa oleh 

perusahaan (selain bahan yang merupakan bagian dari persediaan 

perusahaan). Siregar dkk (2014 : 135) 

Menurut Harahap (2011 : 262) Contoh arus kas masuk dari 

kegiatan investasi adalah : 

a. Penerimaan pinjaman luar baik yang baru maupun saham dalam 

bentuk investasi. 
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b. Penbajualan saham baik saham sendiri maupun saham dalam bentuk 

investasi. 

c. Penerimaan dari penjualan aktiva tetap dan aktiva produktif dan tidak 

berwujud lainnya. 

Contoh arus kas keluar dari kegiatan investasi adalah : 

a. Pembayaran utang perusahaan dan pembelian kembali surat utang 

perusahaan. 

b. Pembelian saham perusahaan lain atau perusahaan sendiri. 

c. Perolehan aktiva tetap dan aktiva produktif lainnya. Pengertian 

perolehan di sini termasuk harga pembelian dan capital expenditure. 

3. Arus kas dari kegiatan pendanaan 

Aktivitas pendanaan meliputi perolehan sumber daya dari pemilik 

dan adalpemberian imbal hasil dan pengembalian investasi kepada 

pemilik, perolehan pinjaman uang dan pelunasan pokok pinjaman atau 

pelunasan kewajiban lainnya, dan perolehan dan pengembalian sumber 

daya yang diperoleh dari kreditur melalui kredit jangka panjang. Siregar 

dkk (2014 : 136) 

Menurut Harahap (2011 : 261) Contoh arus kas masuk pendanaan 

adalah sebagai berikut : 

a. Penerimaan dan pengeluaran surat berharga dalam bentuk ekuitas. 

b. Penerimaan dan pengeluaran obligasi, hipotek, wesel, dan pinjaman 

jangka pendek lainnya. 
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Contoh arus kas keluar dari aktivitas pendanaan adalah : 

a. Pembayaran dividen dan pembayaran bunga kepada pemilik akibat 

adanya surat berharga saham (equity) tadi.  

b. Pembayaran kembali utang yang dipinjam. 

c. Pembayaran utang kepada kreditor termasuk utang yang sudah di 

perpanjang. 

Semua transaksi yang mempengaruhi pos utang dimasukkan dalam 

kelompok ini termasuk yang jangka pendek. 

2.1.8 Nilai Buku 

Nilai buku (book value) per lembar saham menunjukkan aktiva bersih (net 

assets) yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham. 

Karena aktiva bersih adalah sama dengan total ekuitas pemegang saham, maka 

nilai buku per lembar saham adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham 

beredar. Jogiyanto (2015 : 182) 

Menurut Ilham (2005 : 20) nilai buku saham sangat menentukan harga 

pasar saham yang bersangkutan. Oleh karena itu, sebelum investor memutuskan 

untuk membeli atau menjual saham, mereka harus memerhatikan nilai buku 

saham yang bersangkutan dan membandingkan dengan harga yang ditawarkan. 

Nilai buku saham mencerminkan nilai perusahaan, dan nilai perusahaan tercermin 

pada nilai kekayaan bersih ekonomis yang dimilikinya. Nilai buku saham bersifat 

dinamis tergantung pada perubahan nilai kekayaan bersih ekonomis pada suatu 

saat. Nilai buku per lembar saham biasa adalah nilai kekayaan bersih ekonomis 

dibagi dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Kekayaan bersih 



 32 

ekonomis adalah selisih total aktiva dengan total kewajiban. Sedangkan harga 

pasar adalah harga yang terbentuk di pasar jual beli saham. Sementara itu nilai 

intrinsik adalah nilai saham yang seharusnya terjadi.  Umumnya harga saham 

berbeda dengan nilai buku saham. Semakin sedikit informasiyang dapat diperoleh 

untuk menghitung harga saham, semakin jauh perbedaan tersebut. Terlalu 

sedikitnya informasi yang mengalir ke Bursa Efek, maka harga saham tersebut 

cenderung dipengaruhi oleh tekanan psikologis pembelidan atau penjual (tindakan 

yang tidak rasional). Untuk mencegah hal tersebut sebaiknya perusahaan selalu 

memberi informasi yang cukup ke Bursa Efek sepanjang informasi informasi 

tersebut berpengaruh terhadap harga sahamnya. Dari ketiga nilai tersebut, investor 

sangat berkepentingan terhadap harga pasar dan nilai instrinsik sebagai dasar 

dalam pengambilan keputusan membeli atau menjual saham. Secara sederhana 

dapat dinyatakan bahwa, apabila harga pasar lebih tinggi dari nilai intrinsiknya, 

maka saham tersebut layak untuk dijual, karena dinilai terlalu tinggi (overvalued). 

Sebaliknya, apabila harga pasar lebih rendah dari intrinsiknya, maka saham 

tersebut layak untuk dibeli, karena dinilai terlalu rendah (undervalued). 

2.1.9 Return Saham 

Menurut Fahmi (2009 : 151-152) mengatakan bahwa return adalah 

keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu dan institusi dari hasil 

kebijakan investasi yang dilakukannya. Adapun menurut R.J. Shook return 

merupakan laba investasi, baik melalui bunga atau dividen. Ada beberapa 

pengertian return yang umum dipakai dalam dunia investasi, yaitu : 
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1. Return on equity atau imbal hasil atas ekuitas merupakan pendapatan 

bersih dibagi ekuitas pemegang saham. 

2. Return of capital atau imbal hasil atas modal merupakan pembayaran kas 

yang tidak kena pajak kepada pemegang saham yang mewakili  imbal hasil 

modal yang diinvestasikan dan bukannya distribusi dividen. Investor 

mengurangi biaya investasi dengan jumlah pembayaran. 

3. Return on investment atau imbal hasil atas investasi merupakan membagi 

pendapatan sebelum pajak terhadap investasi untuk memperoleh angka 

yang mencerminkan hubungan antara investasi dan laba. 

4. Return on invested capital atau imbal hasil atas modal investasi 

merupakan pendapatan bersih dan pengeluaran bunga perusahaan dibagi 

total kapitalisasi perusahaan. 

5. Return on net work atau imbal hasil atas kekayaan bersih merupakan 

pemegang saham dapat menentukan imbal hasilnya dengan 

membandingkan laba bersih setelah pajak dengan kekayaan bersihnya. 

6. Return on sales atau imbal hasil atas penjualannya merupakan untuk 

menentukan efisiensi operasi perusahaan, seseorang dapat 

membandingkan presentase penjualan bersihnya yang mencerminkan laba 

sebelum pajak terhadap variabel yang sama dari periode sebelumnya. 

Presentase yang menunjukkan tingkat efisiensi operasi ini bervariasi antar 

industri. 

7. Return ekspektasi (expected return) merupakan return yang diharapkan 

akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. 
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8. Return total (total return) merupakan retun keseluruhan dari suatu 

investasi dalam suatu periode tertentu. 

9. Return realisasi portofolio (portfolio realized return) merupakan rata-rata 

tertimbang dari return-return realisasi masing-masing sekuritas tunggal di 

dalam portofolio tersebut. 

10. Return ekspektasi portofolio (portfolio expected return) merupakan rata-

rata tertimbang dari return-return ekspektasi masing-masing sekuritas 

tunggal di dalam portofolio. 

Sumber-sumber return investasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu 

yield dan capital gain (loss). Yield merupakan komponen return yang 

mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari 

suatu investasi. Jika kita berinvestasi pada sebuah obligas misalnya, maka 

besarnya yield ditunjukkan dari bunga obligasi yang dibayarkan. Demikian pula 

halnya jika kita membeli saham, yield ditunjukkan oleh besarnya dividen yang 

kita peroleh. Sedangkan, capital gain (loss) sebagai komponen kedua dari return 

merupakan kenaikan (penurunan) harga suatu surat berharga (bisa saham maupun 

surat hutang jangka panjang), yang bisa memberikan keuntungan (kerugian) bagi 

investor. Dalam kata lain, capital gain (loss) bisa juga diartikan sebagai 

perubahan harga sekuritas. 

Dari kedua sumber return di atas, maka kita bisa menghitung return total 

suatu investasi dengan menjumlahkan yield dan capital gain yang diperoleh dari 

suatu investasi. Perlu diketahui bahwa yield hanya akan berupa angka nol (0) dan 

positif (+), sedangkan capital gain (loss) bisa berupa angka minus (-), nol (0) dan 

positif (+). Secara matematis return total suatu investasi bisa dituliskan sebagai 

berikut :  
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Return total = yield + capital gain (loss) 

Return investasi hanya bisa diperkirakan melalui pengestimasian. Return 

investasi di masa datang adalah return harapan dan sangat mungkin berlainan 

dengan return aktual yang diterima. Jika seorang investor misalnya mengharapkan 

return suatu investasi sebesar 10%, maka mungkin saja tingkat return aktual yang 

akan diperolehnya tidak sama dengan 10%, bisa kurang atau lebih. Pada dasarnya, 

tingkat return harapan sebesar 10% tersebut hanyalah sebuah angka estimasi yang 

kenyataannya mungkin bisa di bawah atau di atas angka tersebut. Untuk 

mengestimasi return sekuritas sebagai aset tunggal (stand-alone risk), investor 

harus memperhitungkan setiap kemungkinan setiap kemungkinan terwujudnya 

tingkat return tertentu, atau yang lebih dikenal dengan probabilitas kejadian. 

Sedangkan hasil dari perkiraan return yang akan terjadi dan probabilitasnya 

disebut sebagai distribusi probabilitas. Dengan kata lain, distribusi probabilitas 

menunjukkan spesifikasi berapa tingkat return yang akan diperoleh dan berapa 

probabilitas terjadinya return tersebut. Estimasi return suatu sekuritas dilakukan 

dengan menghitung return harapan atas sekuritas tersebut. Return harapan pada 

dasarnya adalah nilai return rata-rata. Jika kita memiliki distribusi probabilitas 

return suatu sekuritas, nilai return harapannya dapat dihitung dengan cara 

menentukan nilai rata-rata tertimbang dari distribusi return. Tandelilin (2010 : 

102-105) 

2.1.10 Laba Per Saham 

Laba per saham (LPS) adalah data yang banyak digunakan sebagai alat 

analisis keuangan. Investor tertarik pada dividen dan dapat menggunakan data 
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LPS untuk menghitung rasio pembayaran dividen (divident payout ratio). LPS 

juga menyajikan kinerja perusahaan dikaitkan dengan saham yang beredar yaitu 

price-earning ratio yang bisa memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan 

dibanding dengan uang ditanam pemilik perusahaan. LPS memiliki keterbatasan 

karena kebijakan akuntansi yang tidak seragam dalam menentukan laba, namun 

adanya penyebut (denominator) angka laba yang dihitung secara konsisten, maka 

kualitas pelaporan keuangan dapat lebih diandalkan. Struktur modal perusahaan 

dapat diklasifikasikan dalam dua jenis yaitu struktur modal sederhana (simple 

capital structure) dan struktur modal kompleks (complex capital structure). FASB 

statement no.128 mewajibkan perusahaan yang memiliki struktur modal kompleks 

untuk menyajikan dua perhitungan LPS yaitu LPS dasar (basic earnings per 

share) dan LPS dilusian (diluted earnings per share). Hery (2011 : 161) 

PSAK 56 Laba Per Saham menetapkan teknik penghitungan dan penyajian 

laba per saham. PSAK 56 (Revisi 2011) berlaku efektif untuk periode laporan 

yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2009 dan menggantikan PSAK 56 

(Revisi 1999). Laba Per Saham (LPS) adalah jumlah laba yang tersedia untuk 

setiap saham ekuitas. LPS dihitung dengan membagi laba yang tersedia bagi 

pemegang saham ekuitas dengan jumlah saham ekuitas yang beredar dalam suatu 

periode. 

 

Informasi laba per saham adalah informasi yang sangat penting bagi 

investor oleh sebab itu bila entitas ingin menampilkan (atau diwajibkan untuk 

menampilkan) informasi laba per saham dalam laporan keuangannya, harus 

berdasarkan standar yang sama.  Juan (2012 : 685) 
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2.1.11 Investasi Dalam Persektif Islam 

Investasi syariah tidak melulu membicarakan persoalan duniawi 

sebagaimana yang dikemukakan para ekonom sekuler. Ada unsur lain yang sangat 

menentukan berhasil tidaknya suatu investasi di masa depan, yaitu ketentuan dan 

kehendak Allah. Islam memadukan antara dimensi dunia dan akhirat. Islam 

mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia yang bersifat vertikal (hubungan 

manusia dengan Allah) merupakan investasi yang akan dinikmati di dunia dan 

akhirat.Islam memerintahkan umatnya untuk meraih kesuksesan dan berupaya 

meningkatkan hasil investasi. Islam memerintahkan umatnya untuk meninggalkan 

investasi yang tidak menguntungkan sebagaimana sabda Rasulullah saw : “Jadilah 

orang pertama, jangan menjadi yang kedua, apalagi yang ketiga. Barang siapa 

yang hari kemarin maka ia termasuk golongan yang beruntung. Barang siapa 

yang hari ini sama dengan hari kemarin maka ia termasuk golongan yang 

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

termasuk golongan yang celaka.” (HR.Thabrani) 

 Investasi yang melanggar syariah akan mendapatkan balasan yang 

setimpal, begitu pula investasi yang sesuai syariah. Return investasi dalam islam 

sesuai dengan besarnya sumber daya yang dikorbankan. Hasil yang akan 

didapatkan manusia dari investasinya di dunia bisa berlipat-lipat ganda. Allah 

berfirman dalam surah Ali Imran : 145 :  

“Barang siapa menghendaki pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki 

pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan 

memberi balasan kepada orang yang bersyukur.” 

Investasi yang islami adalah pengorbanan sumber daya pada masa 

sekarang untuk mendapatkan hasil yang pasti, dengan harapan memperoleh hasil 

yang lebih besar di masa yang akan datang, baik langsung maupun tidak langsung 
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seraya tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh (Kaffah). 

Selain itu, semua bentuk investasi dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah 

untuk mencapai kebahagiaan lahir batin di dunia dan akhirat baik bagi generasi 

sekarang maupun mendatang. Karim (2009 : 67-70) 

 

2.2 Menurut pandangan islam tentang  pengaruh laba, arus kas dan  nilai 

buku terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Index 

Menyelenggarakan jasa keuangan dengan konsep ribawi, jual beli resiko 

yang mengandung gharar dan atau maysir. Dalam islam Allah menghalalkan jual 

beli dan mengaharamkanriba. Riba diharamkan karena merugikan salah satu pihak 

dan pihak lainnya diuntungkan, sementara di dalam islam dianjurkan untuk 

sberhubungan seperti simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan satu sama 

lain. Selain itu juga riba dilarang karena juga termasuk dalam kategori mengambil 

atau memperoleh harta dengan cara tidak benar atau dengan berbuat dzalim 

terhadap orang lain. Dalam Al- Qur’an yang menjelaskan tentang larangan yang 

menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba : 

1. Qur’an Q.S Ali Imron : 130 

                            

       

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan 

berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 

mendapat keberuntungan.” 

 

2. Qur’an Q.S Al-Baqarah : 281 
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“dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada 

waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. kemudian masing-

masing diri diberi Balasan yang sempurna terhadap apa yang telah 

dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).” 

 

3. Qur’an Q.S Al-Baqarah : 275 

                         

                                     

                                  

               

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 

dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya 

apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), 

Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya.” 

 

4. Qur’an Al-Baqarah : 188 

                             

                

“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 

antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan 

sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) 

dosa, Padahal kamu mengetahui.” 
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5. Qur’an Al-Baqarah : 283 

                                

                                  

                     

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada 

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi 

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah 

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 

Menyembunyikan persaksian. Dan Barang siapa yang 

menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 

hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

 

6. Qur’an Q.S Al-An’am : 152 

 

                       

                                  

                        

“dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang 

lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran 

dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada 

sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, 

Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), 

dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah 

kepadamu agar kamu ingat”. 

 
 

2.3 Penelitian terdahulu 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul 

Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Indikator 

Skala 
Pengukuran 

Hasil 

1 Riris 
Setyowati 
(2016) 

Pengaruh 
relevansi laba 
akuntansi, dan 
arus kas 
operasi 

1. Laba 
akuntansi 

2. Nilai buku 
3. Arus kas 

operasi 

1. Laba 
akuntansi  
EAT= 
Earning – 
Tax 

Rasio Hasil 
menunjukkan 
laba akuntansi 
secara parsial 
berpengaruh 
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perusahaan 
manufaktur di 
bursa efek 
Indonesia 
periode 2012-
2014 

 2. Nilai buku 

 
3. Arus kas 

operasi 
AKO = arus 
kas masuk – 
arus kas 
keluar 

 

signifikan positif 
terhadap return 
saham, nilai buku 
secara parsial 
berpengaruh 
positif terhadap 
return saham, dan 
arus kas operasi 
secara parsial 
berpengaruh 
signifikan 
negative terhadap 
return saham. 

2 Nurul 
Hidayati 
(2014) 

Pengaruh 
informasi 
komponen 
arus kas, laba 
kotor, size 
perusahaan, 
nilai buku 
perusahaan 
terhadap 
return saham 
pada 
perusahaan 
manufaktur 
yang terdaftar 
didaftar efek 
syariah 
periode tahun 
2008-2011 

1. Kompon
en arus 
kas (arus 
kas 
operasi,a
ktivitas 
investasi, 
dan 
aktivitas 
pendanaa
n) 

2. Laba 
kotor 

3. Size 
perusaha
an 

4. Nilai 
buku 

1. AKO = arus 
kas masuk – 
arus kas 
keluar 

2. AKI = arus 
investasi 
masuk – arus 
investasi 
keluar 

3. AKP = arus 
kas 
pendanaan 
masuk – arus 
kas 
pendanaan 
keluar 

4. Laba kotor = 
penjualan 
bersih – 
harga pokok 
penjualan  

5. Size 
perusahaan 
= Total aset 

6. Nilai buku 

 

Rasio Secara simultan 
variabel 
informasi arus 
kas operasi, arus 
kas investasi, arus 
kas pendanaan, 
laba kotor, size 
perusahaan, dan 
nilai buku 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap return 
saham. Secara 
parsial arus kas 
operasi, 
investasi,dan 
pendanaan tidak 
berpengaruh 
terhadap return 
saham. Secara 
parsial laba kotor 
berpengaruh 
negatif dan 
signifikan 
terhadap return 
saham, size 
perusahaan secara 
parsial tidak 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap return 
saham, sedangkan 
nilai buku secara 
parsial 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap return 
saham. 

3 Luluk 
Ilmida 
(2016) 

Pengaruh 
perubahan 
arus kas dan 
laba akuntansi 
terhdap return 
saham (studi 
empiris 
perusahaan 
pertanian yang 
terdaftar di 
BEI tahun 
2011-2014) 

1. Arus kas 
dari 
aktivitas 
investasi 

2. Arus kas 
dari 
aktivitas 
pendanaa
n 

3. Laba 
akuntansi 

 

1. AKO = arus 
investasi 
masuk – arus 
investasi 
keluar 

2. AKP = arus 
kas 
pendanaan 
masuk – arus 
kas 
pendanaan 
keluar 

3. Laba 
akuntansi 

Rasio Arus kas 
investasi, dan 
arus kas 
pendanaan tidak 
berpengaruh 
negatif dan tidak 
signifikan 
terhadap return 
saham, sedangkan 
laba akuntansi 
berpengaruh 
positif terhadap 
return saham 
perusahaan 
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EAT= 
Earning-Tax 

pertanian yang 
terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia 
(BEI) tahun 
2011-2014. 

4 Pupu 
Sopini 
(2016) 

Pengaruh laba 
akuntansi dan 
arus kas 
terhadap 
return saham 

1. Laba 
akuntansi 

2. Arus kas 

1. Laba 
akuntansi  
EAT= 
Earning – Tax 

2. Total arus kas 
=  
penambahan 
atau 
pengurangan 
(arus kas 
operasi, arus 
kas investasi, 
dan arus kas 
pendanaan) 

   

Rasio Secara simultan 
laba akuntansi 
dan perubahan 
total arus kas 
tidak memberikan 
pengaruh 
terhadap return 
saham, sedangkan 
secara parsial 
laba akuntansi 
mempunyai 
pengaruh relative 
lebih besar 
terhadap 
perubahan return 
saham daripada 
perubahan total 
arus kas. 

5 Trianna 
Fransiska 
(2013) 

Pengaruh 
laporan arus 
kas, laba 
kotor, ukuran 
perusahaan, 
DER terhadap 
return saham 

1. Laporan 
arus kas 
(arus kas 
operasi, 
investasi 
dan 
pendanaan
) 

2. Laba kotor 
3. Ukuran 

perusahaan 
4. Debt to 

equity 
ratio 
(DER) 

1. AKO = arus 
kas masuk – 
arus kas 
keluar 

2. AKI = arus 
investasi 
masuk – arus 
investasi 
keluar 

3. AKP = arus 
kas pendanaan 
masuk – arus 
kas pendanaan 
keluar 

4. Laba Kotor = 
penjualan 
bersih – harga 
pokok 
penjualan 

5. Ukuran 
perusahaan = 
Total aset 

6. DER =  

 
 

Rasio Secara simultan 
laporan arus kas 
(aktivitas operasi, 
aktivitas 
investasi, 
aktivitas 
pendanaan), laba 
kotor, ukuran 
perusahaan dan 
debt to equity 
ratio memberikan 
pengaruh 
signifikan 
terhadap return 
saham. 
Sedangkan secara 
parsial hanya 
laporan arus 
aktivitas 
pendanaan yang 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap return 
saham, sedangkan 
laporan arus kas 
aktivitas operasi 
dan investasi 
serta laba kotor 
dan debt to equity 
ratio tidak 
berpengaruh 
secara signifikan 
terhadap return 
saham. 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

Didasari oleh uraian-uraian diatas terutama mengenai pentingnya laporan 

arus kas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tantang pengaruh laba, 

komponen arus kas dan nilai buku terhadap return saham pada perusahaan yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index. 

Gambar II.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Variabel independen     Variabel dependen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data olahan Penulis, 2017 

 

 

2.5 Hipotesis Dan Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis penelitian (research hypothetical) ini berkenaan dengan 

penelitian yang kita ajukan untuk memprediksi kemungkinan yang juga 

merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang kita ajukan. Trianto (2015 : 

18) 

 

H4 

H3 

H2 
Arus Kas  Bersih (X2) 

Nilai Buku (X3) 

Return Saham (Y) 

H1 Laba Akuntansi (X1) 
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2.5.1 Pengaruh laba akuntansi terhadap return saham 

Laba akuntansi dapat dilihat dalam laporan laba rugi, karena laporan laba 

rugi terdiri dari laba kotor, laba operasi dan laba bersih. Laporan laba rugi 

menyajikan informasi yang berguna untuk investor dan dalam pengambilan 

keputusan serta peramalan masa depan perusahaan. 

Dalam penelitian Luluk,dkk (2016) mengatakan bahwa laba akuntansi 

berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan pertanian yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2014. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut : 

H1 : Laba akuntansi berpengaruh signifikan terhadap return saham.  

 

2.5.2 Pengaruh arus kas bersih terhadap return saham 

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi  tentang 

arus kas masuk dan arus keluar dan setara kas suatu entitas untuk suatu periode 

tertentu. Melalui laporan arus kas, pengguna laporan keuangan ingin mengetahui 

bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas. 

Tujuan laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi tentang 

perubahan arus kas dan setara kas entitas selama satu periode yang 

diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan. Informasi ini 

berguna bagi investor, kreditur, dan pengguna lain laporan keuangan, yang 

bertujuan sebagai berikut : menurut Dwi (2012 : 147-149) 

1. Mengevaluasi kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, 

waktu dan kepastian dalam menghasilkannya. 

2. Mengevaluasi struktur keuangan entitas (termasuk likuiditas dan 

solvabilitas) dan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban dan 

membayar dividen. 
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3. Memahami pos yang menjadi selisih antara laba rugi periode berjalan 

dengan arus kas neto dari kegiatan operasi (akrual). Analisis perbedaan ini 

sering kali dapat membantu dalam mengevaluasi kualitas laba entitas. 

4. Membandingkan kinerja operasi antar entitas yang berbeda, karena arus 

kas neto dari laporan arus kas tidak dipengaruhi oleh perbedaan pilihan 

metode akuntansi dan pertimbangan manajemen, tidak seperti basis akrual 

yang digunakan dalam menentukan laba rugi entitas. 

5. Memudahkan pengguna laporan untuk mengembangkan model untuk 

menilai dan membandingkan nilai kini arus kas masa depan antar entitas 

yang berbeda. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut : 

H2 : Arus kas bersih berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

2.5.3 Pengaruh nilai buku terhadap return saham 

 Nilai buku perusahaan adalah jumlah nilai asset setelah dikurangi dengan 

kewajiban perusahaan yang dimiliki oleh para pemegang saham, baik dari dalam 

maupun dari luar perusahaan, dimana nilai buku tersebut dapat digunakan oleh 

para pemegang saham untuk dibandingkan dengan harga pasar ekuitas yang ada, 

sehingga para pemegang saham tersebut dapat menilai apakah nilai harga saham 

yang beredar adalah terlalu tinggi atau rendah. Pemahaman tentang nilai buku 

(book value) ssangat penting dan berguna untuk mengetahui saham-saham mana 

yang bertumbuh dan yang murah. Menurut Tandelilin (2010 : 301), menyatakan 

bahwa nilai buku merupakan nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan 

perusahaan penerbit saham (emiten). (Nurhalimah : 2015)  
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Menurut penelitian Riris (2016) menyatakan bahwa nilai buku 

menunjukkan secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap return saham 

pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2012-2014. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut : 

H3 : Nilai buku berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

2.5.4 Pengaruh laba akuntansi, arus kas bersih dan nilai buku terhadap 

return saham 

 Tujuan menyajikan laporan arus kas adalah memberikan informasi yang 

relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas atau setara kas dari suatu 

perusahaan pada periode tertentu.Laporan ini akan membantu para investor, 

kreditor, dan pemakai lainnya. Harahap (2011 : 259) 

Dalam penelitian Luluk (2016) menyatakan bahwa laba akuntansi 

berpengaruh signifikan terhadap return saham. Laporan laba rugi menyediakan 

informasi bagi investor dan kreditor untuk membantu mereka meramalkan jumlah, 

waktu, dan ketidakpastian dari arus kas masa depan. Semakin besar laba yang 

diperoleh perusahaan, maka perusahaan akan mampu membagikan dividen yang 

semakin besar dan akan berpengaruh terhadap return saham secara positif. 

Penelitian yang dilakukan Riris (2016) menyatakan bahwa hasil pengujian 

hipotesis secara simultan, laba akuntansi, nilai buku, arus kas operasi berpengaruh 

signifikan positif terhadap return saham pada perusahaan manufakktur di BEI 

tahun 2012-2014. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipoteiss penelitian 

sebagai berikut : 

H4 : Laba akuntansi, arus kas bersih dan nilai buku berpengaruh signifikan 

terhadap return saham secara simultan. 


