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BAB II 

 TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian 

ini yaitu sebagai berikut : 

  Amalia dan kartikasari (2016) melakukan Analisis perbandingan 

kinerja saham perusahaan manufaktur terindeks syariah dan konvensional. 

Sampel yang digunakan adalah saham perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2011-2015. Analisis data menggunakan Uji beda Independent 

Sample t-test. Hasil penelitian membuktikan tidak terdapat perbedaan 

terhadap kinerja perusahaan manufaktur syariah dengan konvensional. 

    Muthoharoh dan Sutapa (2014) meneliti tentang Perbandingan Saham 

Syariah dengan Saham Konvensional sebagai analisa kelayakan investasi 

bagi Investor Muslim. Perbandingan yang dilakukan adalah antara Indeks 

Saham Syariah Indonesia dengan Indeks Harga Saham Gabungan 

menggunakan analisis uji beda dengan menggunakan uji Independent 

sample t test. Periode pengamatan adalah dari Januari-Desember 2012. 

Hasil penelitian tersebut adalah terdapat perbedaan risiko dan return saham 

dari Indeks Saham Syariah Indonesia dengan Indeks Harga Saham 

Gabungan. 
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     Nurlatifah (2009) melakukan Analisis perbandingan kinerja saham 

Jakarta Islamic Index (JII) dan dan non Jakarta Islamic index di Bursa Efek 

Indonesia periode 2007-2009. Analisis data menggunakan Uji beda 

Independen sample t-test. Hasil penelitian membuktikan tidak terdapat 

perbedaan antara kinerja (risiko dan pengembalian) dari Saham syariah dan 

saham Non-Syariah.  

Rosyida dan Mawardi (2015) melakukan perbandingan tingkat 

pengembalian, risiko, dan Koefisien Variasi pada saham syariah dan saham 

non syariah di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. Data yang 

digunakan merupakan data dari website idx.co.id. Analisis data 

menggunakan uji beda dengan menggunakan uji-t dua sampel berpasangan 

untuk data berdistribusi normal dan uji MannWhitney untuk data tidak 

berdistribusi normal, dengan hasil penelitian membuktikan bahwa tidak 

terdapat perbedaan antara tingkat pengembalian, risiko dan koefisien variasi 

saham syariah dan saham non syariah. 

Peneliti menemukan beberapa persamaan dan perbedaan setelah 

menganalisis dari berbagai penelitian sebelumnya. Persamaan penelitian 

sekarang dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama meneliti tentang 

Saham Syariah dan Saham Non-Syariah.  

Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang ialah penelitian 

terdahulu hanya menghitung Risiko maupun pengembalian dari dua indeks 

saham yang berbeda, namun pada penelitian ini menggunakan objek indeks 

saham sektoral yang didalamnya terdapat saham syariah dan saham non 
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syariah, dan beberapa penelitian terdahulu memakai alat analisis Uji 

Independent Sample T-test.  

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Saham 

a) Saham Non-Syariah (Konvensional) 

Samsul (2015:59) berpendapat bahwa saham merupakan tanda 

bukti kepemilikan perusahaan. Pemilik saham disebut juga pemegang 

saham. Bukti bahwa seseorang atau suatu pihak dapat dianggap sebagai 

pemegang saham adalah apabila seseorang  atau suatu pihak sudah tercatat 

sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut daftar pemegang 

saham. Daftar pemegang saham biasanya disajikan beberapa hari sebelum 

rapat umum pemegang saham diselenggarakan dan setiap pihak dapat 

melihat Daftar Pemegang  Saham tersebut.  

Saham preferen adalah Jenis saham yang memiliki hak terlebih 

dahulu untuk menerima laba dan memiliki hak laba kumulatif. Hak 

kumulatif dimaksudkan bahwa hak laba yang yang tidak di dapat pada 

suatu tahun yang mengalami kerugian, tetapi akan dibayar pada tahun 

yang mengalami keuntungan, sehingga saham preferen akan menerima 

laba dua kali. (Samsul, 2015:59) 

Saham biasa adalah jenis saham yang akan menerima laba setelah 

bagian laba saham preferen dibayarkan. Perusahaan yang bangkrut akan 

membuat pemegang saham biasa menderita terlebih dahulu. (Samsul, 

2015:60) 
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2) Saham syariah 

    Saham merupakan surat berharga yang menggambarkan 

penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Sementara dalam prinsip 

syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan–perusahaan yang 

tidak melanggar prinsip–prinsip syariah, seperti bidang perjudian, riba, 

memproduksi barang yang diharamkan seperti bir dan lain-lain. 

Efek syariah yang diterbitkan harus mengikuti ketentuan yang diatur 

dalam peraturan yang secara khusus mengatur efek syariah yaitu 

peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13, IX.A.14, II.K.1 dan 

sepanjang tidak diatur dalam peraturan tersebut, maka wajib mengikuti 

regulasi Bapepam dan LK yang telah eksis mengatur penerbitan saham 

konvensional. (Soemitra, 2014;269).  

Kriteria saham-saham yang dapat masuk ke Indeks ini sesuai dengan 

Peraturan Bapepam-LK No.II.K.1 adalah sebagai berikut:  

1) Efek berupa saham, termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 

(HMETD) syariah dan Waran syariah, yang diterbitkan oleh Emiten 

atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha 

serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip 

syariah, sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar 

2) Efek berupa saham, termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 

(HMETD) syariah dan Waran syariah, yang diterbitkan oleh Emiten 

atau Perusahaan Publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan 
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usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan 

prinsip syariah, sepanjang Emiten atau Perusahaan Publik tersebut: 

a) tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut; 

(1)  Perjudian dan permainan yang tergolong judi; 

(2)  Perdagangan yang dilarang menurut syariah, antara lain: 

(a)  Perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan 

barang/jasa; 

(b)  Perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu; 

(3)  Jasa keuangan ribawi, antara lain; 

(a)  Bank berbasis bunga; 

(b)  Perusahaan pembiayaan berbasis bunga; 

(4)  Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian 

(gharar) dan/atau judi (maisir), antara lain asuransi 

konvensional; 

(5)  Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, 

dan/atau menyediakan antara lain: 

(a)  Barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi); 

(b)  Barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram 

lighairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; 

(c)  Barang atau jasa yang merusak moral dan/atau bersifat 

mudarat; 

(6)  melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah); 

b) memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut: 
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(1) Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total 

asset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima per seratus); 

(2) Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya 

dibandingkan dengan total pendapatan usaha (revenue) dan 

pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per 

seratus); 

2. Pengembalian  

Pengembalian merupakan hasil yang diperoleh dari Investasi. 

Pengembalian dapat berupa Pengembalian realisasi yang sudah terjadi atau 

Pengembalian ekspektasi yang belum terjadi tetapi yang diharapkan akan 

terjadi di masa mendatang (Jogiyanto; 2017:232). Pengembalian Realisasi 

dihitung berdasarkan data historis, Pengembalian ini bisa dikatakan 

sebagai salah satu indikator keberhasilan perusahaan, selain itu juga bisa 

digunakan sebagai dasar penentuan Pengembalian Ekspektasi dimasa 

mendatang. 

a. Pengembalian Realisasian 

      Jogiyanto (2017:234) mengemukakan beberapa pengukuran 

Pengembalian realisasi yang banyak digunakan adalah Pengembalian 

total, Pengembalian Relatif, Pengembalian kumulatif, dan 

Pengembalian disesuaikan. Rata-rata dari Pengembalian dapat 

dihitung berdasarkan aritmatika (arithmetic mean) atau rata-rata 

geometric (geometric mean). 
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1) Pengembalian Total 

Pengembalian total merupakan Pengembalian keseluruhan 

dari suatu investasi dalam periode tertentu. Pengembalian total 

sering disebut dengan Pengembalian  saja. Pengembalian total 

terdiri dari capital gain(loss) dan yield sebagai berikut ini. 

(Jogiyanto 2017:284) 

Pengembalian = Capital gain (loss) + Yield.  

Capital gain atau capital loss merupakan selisih dari harga 

investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu: 

Capital gain(loss)= 
𝑃𝑡−𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
 

Jika harga Investasi sekarang (Pt) lebih tinggi dari harga investasi 

periode lalu (𝑃𝑡−1) ini berarti terjadi keuntungan modal (capital 

gain), sebaliknya terjadi kerugian modal (capital loss). 

  Yield merupakan presentase penerimaan kas periodik 

terhadap harga investasi periode tertentu dari uatu investasi. Untuk 

saham, yield adalah persentase dividen terhadap harga saham 

periode sebelumnya. Dengan demikian, Pengembalian total dapat 

dinyatakan sebagai berikut ini. (Jogiyanto 2017:285) 

Pengembalian = 
𝑃𝑡−𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
+ 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 

Untuk saham biasa yang membayar dividen periodik sebesar Dt 

rupiah per-lembarnya, maka yield adalah sebesar 𝐷𝑡/𝑃𝑡−1 dan 

Pengembalian total dapat dinyatakan sebagai berikut :  
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Pengembalian Total = 
𝑃𝑡−𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
+

𝐷𝑡

𝑃𝑡−1
 

= 
𝑃𝑡−𝑃𝑡−1+𝐷𝑡

𝑃𝑡−1
 

2) Pengembalian Relatif 

Pengembalian total dapat bernilai negatif atau positif yang 

kadangkala, untuk perhitungan tertentu, misalnya rata-rata 

geometrik yang menggunakan perhitungan pengakaran 

membutuhkan Pengembalian yang harus bernilai positif. 

Pengembalian Relatif dapat digunakan yaitu dengan menambahkan 

nilai 1 terhadap nilai Pengembalian total sebagai berikut: 

Pengembalian Relatif = 
𝑃𝑡−𝑃𝑡−1+𝐷𝑡

𝑃𝑡−1
+ 1 

3) Pengembalian Disesuaikan 

      Pengembalian yang dibahas sebelumnya adalah 

Pengembalian nominal (Nominal Return) yang hanya mengukur 

perubahan nilai uang tetapi tidak mempertimbangkan tingkat daya 

beli dari nilai uang tersebut. Mempertimbangkan hal ini, 

Pengembalian nominal perlu disesuaikan dengan tingkat inflasi 

yang ada (Jogiyanto 2017:294-295). Pengembalian ini disebut 

Pengembalian riel (real Return) atau Pengembalian yang 

disesuaikan dengan inflasi (inflation adjusted Return) sebagai 

berikut:  
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𝑅𝐼𝐴 =  
(1 + 𝑅)

(1 + 𝐼𝐹)
− 1 

Notasi :  

𝑅𝐼𝐴 = Pengembalian disesuaikan dengan tingkat inflasi 

𝑅 = Pengembalian nominal 

𝐼𝐹 = tingkat inflasi 

4) Rata-rata Geometrik 

Rata-rata geometrik (geometric mean) digunakan untuk 

menghitung rata-rata yang memperhatikan tingkat pertumbuhan 

kumulatif dari waktu ke waktu. Rata-rata geometrik lebih tepat 

digunakan untuk menghitung rata-rata Pengembalian dari surat-

surat berharga yang melibatkan beberapa periode waktu (Jogiyanto 

2017:296). Rata-rata geometrik dihitung dengan rumus: 

Rg = [(1 + 𝑅1)(1 + 𝑅2) … . (1 + 𝑅𝑛)]
1

𝑛⁄ − 1 

Notasi : 

RG = rata-rata geometrik 

Ri  = Pengembalian untuk periode ke-1 

n   = jumlah dari Pengembalian 

 

5) Rata-rata aritmatika 

Rata-rata aritmatika (arithmetic mean) digunakan untuk              

menghitung rata-rata yang tidak memperhatikan tingkat 
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pertumbuhan kumulatif dari waktu ke waktu. (Jogiyanto 2017:296) 

Rata-rata aritmatika dihitung dengan rumus: 

Ra = (𝑅1 + 𝑅2+ . . . 𝑅𝑛) / n 

Notasi : 

Ra  = rata-rata aritmatika 

𝑅1  = Pengembalian untuk periode ke-1 

n  = jumlah dari Pengembalian 

b. Pengembalian Ekspektasi 

      Pengembalian ekspektasian merupakan Pengembalian yang 

digunakan untuk pengambilan keputusan investasi. Pengembalian ini 

penting dibandingkan dengan Pengembalian historis karena 

Pengembalian ekspektasian merupakan Pengembalian yang diharapkan 

dari investasi yang akan dilakukan (Jogiyanto 2017:300). 

Pengembalian ekspektasian dapat dihitung berdasarkan beberapa cara 

antara lain berdasarkan nilai ekspektasian masa depan, berdasarkan 

nilai-nilai Pengembalian historis, dan berdasarkan model Pengembalian 

ekspektasian yang ada 

1) Berdasarkan Nilai Ekspektasian Masa Depan 

Pengembalian ekspektasian dapat dihitung dengan metode 

nilai ekspektasian yaitu mengalikan masing-masing hasil masa 

depan (outcome) dengan probabilitas kejadiannya dan menjumlah 

semua produk perkalian tersebut (Jogiyanto, 2017:300). 
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Pengembalian Ekspektasian metode nilai ekspektasian (expected 

value method) ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

E(𝑅𝑖) =  ∑(𝑅𝑖𝑗.𝑝𝑗)

𝑛

𝑗=1

 

E(𝑅𝑖) = Pengembalian ekspektasi suatu aktiva atau sekuritas ke-i 

𝑅𝑖𝑗  = Hasil masa depan ke –j untuk sekuritas ke-i 

𝑃𝑗     = Probabilitas hasil masa depan ke-j (untuk sekuritas ke-i) 

n  = Jumlah dari hasil masa depan 

 

      2) Berdasarkan Nilai-nilai Pengembalian Historis 

Kenyataannya menghitung hasil masa depan dan 

probabilitasnya merupakan hal yang tidak mudah dan bersifat 

subjektif. Akibat dari perkiraan yang subjektif ini, ketidakakuratan 

akan terjadi. Untuk mengurangi ketidakakuratan  ini, data historis 

dapat digunakan sebagai dasar ekspektasi (Jogiyanto, 2017:302). 

Tiga metode dapat diterapkan untuk menghitung 

Pengembalian ekspektasian dengan menggunakan data historis, 

antara lain metode rata-rata (mean method), metode trend (trend 

method), dan metode jalan acak (random walk method). Metode 

mana yang terbaik tergantung dari distribusi data Pengembaliannya. 

Jika distribusi data Pengembalian mempunyai pola trend, maka 

metode trend mungkin akan lebih baik. Sebaliknya jika distribusi 

data Pengembaliannya tidak mempunyai pola atau acak, maka 
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metode rata-rata atau random walk akan lebih tepat (Jogiyanto, 

2017:302). 

3. Risiko 

Risiko dapat didefinisikan sebagai kemungkinan dari peristiwa-

peristiwa yang tidak diharapkan muncul. Risiko investasi dihubungkan 

dengan kemungkinan bahwa pendapatan  yang sesungguhnya tidak sesuai 

dari pendapatan yang diharapkan. Dua macam risiko investasi yaitu risiko 

unik dan risiko pasar. Risiko unik adalah risiko yang dihubungkan dengan 

peristiwa-peristiwa unik dari suatu perusahaan tertentu. 

Risiko ini dapat dihilangkan melalui diversifikasi. Cara mengukur 

risiko ini digunakan standar deviasi. Risiko pasar adalah risiko yang 

dihubungkan dengan perubahan-perubahan didalam pasar saham dan 

tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi. Cara mengukur risiko pasar 

digunakan koefisien beta (Halim dan Sarwoko, 1995:19) 

Menurut Jogiyanto (2017;305) Risiko dibagi menjadi 2 yaitu Risiko 

berdasarkan Probabilitas dan Risiko Berdasarkan data historis  

a. Risiko Berdasarkan Probabilitas 

Penyimpangan standar atau deviasi standar merupakan pengukuran 

yang digunakan untuk menghitung risiko (Jogiyanto 2017:305). 

Deviasi standar (Standar deviation) dapat dituliskan sebagai berikut: 

𝑆𝐷𝑖 =  (𝐸([𝑅𝑖 −  𝐸(𝑅𝑖)]2))
1

2⁄  
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     Selain deviasi standar (standar deviation), risiko juga dapat 

dinyatakan dalam bentuk varian (variance) (Jogiyanto 2017:306). 

Varian (variance) adalah kuadrat dari deviasi standar (standard 

deviation) sebagian berikut: 

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑖) = 𝑆𝐷𝑖
2 = 𝐸([𝑅𝑖 − 𝐸(𝑅𝑖)]2) 

Rumus varian ini dapat ditulis dengan dinyatakan dalam bentuk 

probabilitas, sehingga menjadi 

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑖) = ∑ ([𝑅𝑖𝑗 − 𝐸(𝑅𝑖)]
2

. 𝑝𝑗)

𝑛

𝑗=1

 

Deviasi Standar adalah akar dari varian: 

𝜎 =  √𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑖) 

b. Risiko Berdasarkan data Historis 

    Risiko yang diukur dengan deviasi standar (standard deviation) 

yang menggunakan data historis dapat dinyatakan  sebagai berikut 

(Jogiyanto 2017:307):  

SD = √
∑ [𝑋𝑖−𝐸(𝑋𝑖)]2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
 

Notasi : 

SD  = standard deviation, 

Xi  = nilai ke-i, 

E(Xi)  = nilai ekspektasi 

n   = jumlah dari observasi data historis 
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    Apabila dikaitkan dengan preferensi investor terhadap risiko, maka 

sikap investor terhadap risiko dibedakan menjadi tiga (Sudana, 2011:35), 

yaitu: 

1. Investor yang menyukai risiko atau pencari risiko (risk seeker). 

     Sikap investor yang berani mengambil risiko. Investor yang 

demikian berani melakukan investasi meskipun tambahan risiko yang 

ditanggung lebih besar daripada tambahan hasil yang diharapkan. 

2. Investor yang netral terhadap risiko (risk neutral). 

       Sikap investor yang tidak peduli terhadap risiko. Investor yang 

demikian bersedia untuk melakukan investasi berapapun risikonya, 

walaupun hasil yang diharapkan tidak berubah 

3. Investor yang tidak menyukai risiko atau menghindari risiko (risk 

averter). 

       Sikap seorang investor yang menghindari risiko. Investor yang 

demikian hanya bersedia melakukan investasi jika tambahan hasil yang 

diharapkan lebih besar dari tambahan risiko. 

 

Beberapa jenis risiko investasi yang mungkin timbul dan perlu 

dipertimbangkan dalam membuat keputusan investasi (Soemitra, 

2009:158) yaitu: 

1. Risiko bisnis (business risk), merupakan risiko yang timbul akibat 

menurunnya profitabilitas perusahaan emiten.  
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2. Risiko likuiditas (liquidity risk), risiko ini berkaitan dengan 

kemampuan saham yang bersangkutan untuk dapat segera 

diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti. 

3. Risiko tingkat bunga (interest rate risk), merupakan risiko yang 

timbul akibat perubahan tingkat bunga yang berlaku di pasar. 

Biasanya risiko ini berlawanan dengan harga-harga instrumen pasar 

modal. 

4. Risiko pasar (market risk), merupakan risiko yang timbul akibat 

kondisi perekonomian negara yang berubah-ubah dipengaruhi oleh 

resesi dan kondisi perekonomian lain. Ketika indeks pasar saham 

(security market index) meningkat secara terus-menerus selama 

jangka waktu tertentu, tren yang meningkat ini disebut bull market. 

Sebaliknya, ketika indeks pasar saham turun secara terus menerus 

selama jangka waktu tertentu, tren yang menurun ini disebut bear 

market. Kekuatan bull market dan bear market ini cenderung 

mempengaruhi semua saham secara sistematis sehinggga tingkat 

Pengembalian pasar menjadi berfluktuasi. 

5. Risiko daya beli (purchasing power risk), merupakan risiko yang 

timbul akibat pengaruh perubahan tingkat inflasi. Perubahan ini 

akan menyebabkan berkurangnya daya beli uang yang 

diinvestasikan maupun bunga yang diperoleh dari investasi sehingga 

nilai riil pendapatan menjadi lebih kecil. 
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6. Risiko mata uang (currency risk), merupakan risiko yang timbul 

akibat pengaruh perubahan nilai tukar mata uang domestik 

(misalnya rupiah) terhadap mata uang lain (misalnya dolar Amerika 

Serikat). 

 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Harga Saham 

Samsul (2015:210) menjelaskan bahwa harga suatu jenis saham 

dipengaruhi oleh kinerja perusahaan dan kemungkinan risiko yang 

dihadapi perusahaan. Kinerja perusahaan dan risiko yang dihadapi 

dipengaruhi oleh faktor makro dan mikro ekonomi, faktor tersebut antara 

lain; 

a. Faktor Makro 

  Faktor makro mempengaruhi kinerja perusahaan dan perubahan 

kinerja perusahaan secara fundamental mempengaruhi harga saham di 

pasar. Investor fundamentalis akan memberi nilai saham sesuai dengan 

kinerja perusahaan saat ini dan prospek kinerja di masa datang. Faktor 

makro ekonomi secara langsung dapat mempengaruhi kinerja saham 

maupun kinerja perusahaan antara lain: 

1) Tingkat Bunga Umum Domestik 

  Kenaikan tingkat bunga pinjaman memiliki dampak negatif 

terhadap setiap emiten karena akan menngkatkan beban bunga 

kredit dan menurunkan laba bersih. Penurunan laba bersih akan 

mengakibatkan laba per saham juga menurun dan akhirnya akan 
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berakibat turunnya harga saham di pasar. Naiknya suku 

bunga deposito akan mendorong investor untuk menjual saham dan 

kemudian menabung hasil penjualan itu dalam deposito. Penjualan 

saham secara besar-besaran akan menjatuhkan harga saham di 

pasar. 

2) Tingkat Inflasi  

  Tingkat inflasi dapat berpengaruh positif maupun negatif 

tergantung pada derajat inflasi itu sendiri. Inflasi yang berlebihan 

dapat merugikan perekonomian secara keseluruhan, yaitu dapat 

membuat banyak perusahaan mengalami kebangkrutan dan akan 

menjatuhkan harga saham di pasar. Sementara inflasi yang sangat 

rendah akan berakibat pertumbuhan ekonomi menjadi sangat 

lamban, dan pada akhirnya harga saham juga bergerak dengan 

lamban. 

3) Peraturan Perpajakan 

  Kenaikan pajak penghasilan badan akan memberatkan 

perusahaan dan mengurangi laba bersih yang pada tahap berikutnya 

dapat menurunkan harga saham. Kenaikan pajak penjualan dapat 

menurunkan omzet penjualan akibat permintaan barang yang 

menurun karena konsumen merasa keberata dengan kenaikan harga 

barang. Laba bersih perusahaan juga akan menurun. Dengan 

kata lain, kenaikan pajak dapat menurunkan kinerja perusahaan dan 

harga saham di pasar. 
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4) Kebijakan Khusus Pemerintah 

  Kebijakan-kebijakan khusus yang dikeluarkan oleh 

pemerintah akan berpangaruh positif atau negatif terhadap 

perusahaan tertentu yang terkait dengan kebijakan tersebut. 

Misalnya, larangan ekspor semen selama periode tertentu. Pabrik 

semen yang hanya diperbolehkan menjual produknya di dalam 

negeri mungkin akan kehilangan kesempatan memperoleh laba 

ekstra dari ekspor. Sebaliknya, bagi usaha di bidang properti 

kebijakan tersebut berdampak positif karena harga semen produk 

lokal lebih murah akibat melimpahnya persediaan. 

5) Kurs Valuta Asing  

  Kenaikan kurs US$ yang tajam terhadap rupiah akan 

berdampak negatif terhadap emiten yang memiliki utang dalam 

dolar sementara produk emiten tersebut dijual secara lokal. 

Sementara itu, emiten yang berorientasi ekspor akan menerima 

dampak positif dari kenaikan kurs US$ tersebut. Ini berarti harga 

saham emiten yang terkena dampak negatif akan mengalami 

penurunan di Bursa Efek dan sebaliknya.  

6) Tingkat Bunga Pinjaman Luar Negeri 

  Pada umumnya, emiten yang mempunyai pinjaman dalam 

valuta asing akan dibebani bunga yang berpedoman pada SIBOR 

(Singapore Interbank Offered rate) atau LIBOR (London Interbank 

Offered rate) atau prime rate US di Amerika Serikat. Perubahan 
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suku bunga yang dikeluarkan oleh Federal Reserve System (FED) 

saat ini berpengaruh besar terhadap harga saham. 

7) Kondisi Perekonomian Internasional  

  Bagi perusahaan yang melakukan perdagangan berskala 

internasional atau kegiatan ekspor impor, kondisi ekonomi negara 

counterpart (negara tujuan ekspor negara asal impor) sangat 

berpengaruh terhadap kinerja emiten di masa mendatang. Misalnya, 

ekspor Indonesia nomor satu ke Amerika Serikat; nomor dua ke 

Jepeang; nomor tiga ke Singapura. Ini berarti kemajuan dan 

kemunduran ekonomi Amerika Serikat akan berpengaruh besar 

terhadap perekonomian Indonesia. 

 

b. Faktor Mikro 

  Baik buruknya perusahaan tercermin dari rasio-rasio keuangan 

yang secara rutin diterbitkan oleh emiten. Pada umumnya, perusahaan 

yang sudah go public diwajibkan oleh peraturan yang dikaluarkan 

Bapepam untuk menerbitkan laporan keuangan triwulan, tengah 

tahunan, dan tahunan baik yang sudah diaudit maupun yang yang belum 

diaudit. Bahkan setiap emiten diwajibkan untuk menerbitkan laporan 

tahunan yang menjelaskan secara lebih rinci semua aspek perusahaan. 

  Banyak sekali rasio keuangan yang dapat dianalisis, tetapi tidak 

semua rasio itu dibutuhkan oleh investor. Rasio likuiditas dan rasio 

aktivitas sangat penting bagi manajemen karena besar kecilnya 
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keuntungan yang diperoleh setiap bulan, tergantung pada pengelolaan 

dana likuiditas serta persediaan dan piutang. Investor lebih tertarik pada 

hasil pengelolaan tersebut dan bukan pada cara pengelolaannya. Oleh 

karena itu, laba usaha per saham, laba bersih per saham, dan nilai buku 

per saham lebih penting bagi investor. 

  Investor perlu mengetahui kesehatan perusahaan melalui 

perbandingan antara modal sendiri dan modal pinjaman. Apabila modal 

sendiri lebih besar daripada modal pinjaman, maka perusahaan itu sehat 

dan tidak mudah bangkrut. Jadi investor harus selalu mengikuti 

perkembangan rasio ekuitas terhadap utang atau debt to equity ratio. 

Investor ingin mengetahui efisiensi manajemen dalam menjalankan 

modalnya melalui rasio return on equity. 

  Bagi perusahaan baru dan mendapatkan fasilitas perpajakan, 

seringkali laba bersihnya negatif tetapi arus kasnya positif. Hal ini 

sangat mungkin terjadi karena diterapkannya metode penyusutan 

dipercepat atas aktiva tetap, yang pada tahun-tahun awal menunjukkan 

rugi dan pada tahun-tahun berikutnya laba semakin besar. Metode 

penyusutan dipercepat hanya menghasilkan perbedaan laba selama 

tahun berjalan, tetapi secara total laba yang diperoleh akan sama dengan 

metode garis lurus. Dalam hal ini investor akan menggunakan cash flow 

per saham. 
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C. Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.1 : Kerangka pikir penelitian. 

  Penelitian ini menggunakan Indeks sektor Industri Dasar dan Kimia 

sebagai objeknya, dimana indeks tersebut adalah salah satu Indeks sektoral di 

Bursa Efek Indonesia. Indeks tersebut memiliki risiko dan Pengembalian yang 

akan di analisis perbedaannya menggunakan uji hipotesis komparatif (uji beda) 

Independent sample T-Test jika data berdistribusi normal dan Uji Mann Whitney 

jika data berdistribusi tidak normal.  

D. Hipotesis  

Dari model kerangka pemikiran tersebut, maka untuk penelitian ini diajukan 

hipotesis tentang risiko dan Pengembalian saham syariah dan saham non 

syariah, yaitu:  

Investasi pada 

Indeks sektoral industri dasar dan kimia 

Saham 

Syariah 

Saham Non- 

syariah 

Risiko 

Pengembalian 

Risiko 

Pengembalian 

Uji Beda 

Uji Beda 
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1. Ho: Tidak terdapat perbedaan pengembalian antara saham syariah

      dan saham non-syariah. 

Ha: Terdapat perbedaan pengembalian antara saham syariah dan 

      saham non-syariah. 

2. Ho: Tidak terdapat perbedaan risiko antara saham syariah dan

      saham non-syariah. 

Ha: Terdapat perbedaan risiko antara saham syariah dan saham 

      non-syariah. 


