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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Luthvi (2014) tentang “Pengaruh Suku 

Bunga SBI, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Size Terhadap Return Saham 

Syariah  di Jakarta Islamic Index (JII)”. Hasil dari penelitinnya menunjukan 

bahwa Suku Bunga SBI berpengaruh positif terhadap return saham Syariah 

dibuktikan oleh koefesiensi regresi sebesar 0,224 dan nilai signifikan sebesar 

0,001. Sedangkan inflasi berpengaruh negatif terhadap return saham Syariah 

dibuktikan oleh koefisiensi regresi sebesar -0,207 pada nilai signifikan sebesar 

0,001.
9
 

Penelitian kedua oleh Suwandi (2003) tentang “Pengaruh Price Book 

Value (PBV), Deviden Payout Ratio (DPR), Return On Asset (ROA) dan Debt to 

Equity Ratio (DER) terhadap return saham perusahaan LQ-45 di BEJ”. Hasil 

dari penelitiannya menunjukan bahwa PBV, DPR, ROA berpengaruh positif 

signifikan dan DER berpengaruh negative signifikan terhadap return saham.
10

 

Penelitian ketiga oleh Sulistyo (2004) tentang “Pengaruh Return On Asset 

(ROA), Net Profit Margin (NPM), Debt to Equity Ratio (DER), Price Book Value 

(PBV), Volume Perdagangan dan Kapitalisasi Pasar terhadap Return Saham 

                                                             
9
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Perusahaan Manufaktur di BEJ”. Hasil dari penelitiannya menunjukan bahwa 

ROA, PBV, berpengaruh negatif signifikan, NPM dan DER berpengaruh Positif 

Signifikan, sedangkan volume perdagangan dan kapitalisasi pasar tidak 

berpengaruh terhadap return saham.
11

 

Penelitian keempat oleh Pandu Saputra (2016) tentang “Pengaruh Suku 

Bunga SBI Terhadap Return Saham Syariah Di Jakarta Islamic Index (JII)”. 

Hasil dari  penelitiannya menunjukan bahwa inflasi berpengaruh negatif 

signifikan terhadap Return saham Syariah sedangkan Suku Bunga berpengaruh 

positif signifikan terhadap Return saham Syariah.
12

 

Penelitian kelima oleh Widodo (2007) tentang “Pengaruh Rasio Aktivitas, 

Rasio Profitabilitas, dan Rasio Pasar, Terhadap Return Saham Syariah Dalam 

Kelompok Jakarta Islamic Index (JII). Hasil dari penelitiannya menunjukan 

bahwa TATO, ITO, ROA, ROE, EPS dan PBV secara bersama-sama memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap return saham Syariah. Sedangkan secara 

parsial pengaruhnnya berbeda, TATO, ROA, ROE dan EPS berpengaruh positif 

signifikan terhadap return saham Syariah  dan ITO berpengaruh negatif signifikan 

terhadapa return saham Syariah.
13

 

 

 

 

                                                             
11

 Sulistyo, Aloysius, (2004). “Analisis Pengaruh Faktor Fundamental Perusahaan 

Terhadap Return Saham Di Bursa Efek Jakarta”, Tesis Magister Manajemen Undip Semarang. 
12

 Ikhsanudin, Pandu I, (2016).  “Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga SBI Terhadap Return 

Saham Syariah Di Jakarta Islamic Index (JII)”, Skripsi Perbankan Syariah IAIN, Salatiga. 
13

 Widodo, Saniman, (2007). “Analisis Pengaruh Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas, dan 

Rasio Pasar Terhadap Return Saham Syariah Dalam Kelompok Jakarta Islamic Index (JII)”, 

Tesis Magister Manajemen Undip, Semarang. 



10 
 

B. Kajian Pustaka 

1. Pasar Modal Syariah 

Secara umum pasar modal adalah pasar untuk berbagai istrumen keuangan 

(atau sekuritas) jangka panjang yang diperjualbelikan, baik dalam  bentuk utang 

maupun modal, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities maupun 

perusahaan swasta.
14

 Implementasi dari pasar modal adalah perusahaan dapat  

memperoleh pendanaan melalui penerbitan efek yang bersifat ekuitas atau surat 

hutang. Pada  sisi lain, pemodal  dapat melakukan investasi di pasar modal dengan 

membeli efek-efek yang telah tersedia.
15

 

Pada umumnya kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan pada 

prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik  harta (investor) terhadap 

pemilik usaha (emiten) untuk  memberdayakan pemilik usaha dalam  melakukan 

kegiatan usahanya dan pemilik  harta berharap untuk mendapatkan manfaat 

tertentu. prinsip syariah dalam kegiatan pembiayaan dan investasi pada umumnya 

sama dengan usaha lainnya, yaitu prinsip kehalalan dan keadilan. Adapun secara 

umum prinsipnya sebagai berikut :
16

 

a. Investasi hanya dapat dilakukan pada aset atau kegiatan yang tidak 

bertentangan dengan prinsip  syariah dan kegiatan usaha tersebut adalah 

spesifik dan bermanfaat,sehingga manfaat yang timbul dapat dilakukan 

bagi hasil. 
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b. Akad yang terjadi antara pemilik harta (investor) dan pemilik usaha 

(emiten), dan tindakan atau informasi yang diberikan pemilik  usaha 

(emiten) serta mekanisme  pasar (bursa dan self regulating organization 

lainnya) tidak boleh menimbulkan kondisi yang dapat menyebabkan 

ketidak pastian (gharar). 

c. Pemilik harta (investor) dan pemilik usaha (emiten) tidak  boleh 

mengambil resiko yang melebihi kemampuan (maysir) yang dapat 

menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat di hindari. 

d. Pemilik harta (investor), pemilik usaha (emiten) ataupun bursa dan self 

regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang 

menyebabkan gangguan yang disengaja atas  mekanisme pasar,baik dari 

segi penawaran (supply) maupun dari segi permintaan (demand). 

Efek-efek yang diperdagangkan telah diatur dalam Bapepam Nomor 

IX.A.13 tentang penerbitan efek Syariah. Dalam peraturan Bapepam-LK Nomor 

II.K.1 tentang kriterian dan penerbitan Daftar Efek Syariah mendefinisikan Daftar 

Efek Syariah adalah kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip syariah dipasar modal. Jenis-jenis efek tersebut sebagai berikut:
17

 

a. Surat Berharga Syariah diterbitkan oleh negara Republik Indonesia. 

b. Efek yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan public yang 

menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya 

dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaiman tertuang dalam 

anggaran dasar. 
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c. Sukuk yang diterbitkan oleh emiten termasuk obligasi syariah yang telah 

diterbitkan oleh emiten sebelum ditetapkannya peraturan. 

d. Saham Reksa Dana Syariah. 

e. Unit  penyertaan Kontrak Inventasi Kolektif Reksa Dana Syariah. 

f. Efek beragun Aset Syariah. 

g. Efek berupa saham, berupa hak memesan efek terlebih dahulu  (HMETD) 

syariah dan waran syariah, yang diterbitkan oleh emiten dan perusahaan 

public yang tidak menyatakan kegiatan usaha serta cara pengolahan 

usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah. 

h. Efek syariah yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal yang 

diterbitkan oleh Lembaga Internasional yang pemerintah Indonesia 

menjadi salah satu anggotanya. 

i. Efek  Syariah lainnya. 

j. Saham/Sukuk yang memenuhi prinsip-prinsip syariah dipasar modal yang 

diperdagangkan dibursa efek diluar negeri. 

k. Surat berharga komersil syariah (sharia commercial paper) yang 

memenuhi prinsip syariah dipasar modal dan sudah mendapat peringkat  

dari perusahaan pemeringkat efek. 

Dengan penjelasan diatas dijelaskan dengan jelas perusahaan yang bisa 

masuk atau bergabung dalam pasar modal syariah telah diatur sesuai prinsip-

prinsip islam. Transaksi  dalam pasar modal tidak dilakukan secara langsung 

melainkan melalui perwakilan. Dikatakan perwakilan karena antar pembeli dan 

penjual mewakilkan aktivitas transaksinya kepada pihak lain. Berkenaan dengan 
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itu kaidah atau dasar hukum pasar modal  ada dalam Al-quran Surat Al-Baqarah 

ayat 283, Allah berfirman : 

ْوا َكةٌَِفتتتتتتتة َنتَِ تتتتتتتةن  َ ْ فُتْ َ تتتتتتت   نَتتتتتتتِ ْن َ ِ تتتتتتتَ   َتْ ُ تتتتتتتُ ْى  ُْ تتتتتتت َِِ ِت َوِ ْ  ََ ََتتتتتتت  َجتتتتتتت ََ تتتتتتتُلْى  ْ  َوِاْن ُكنتْ  ُ  ُ  ْ  َ   َ  ِ  َ  ْ  ِ  َ    َ  ْ  ُ  ْ  َ     َ ِ  َ   َِ   َ   ْ  ُ َِ  ْ ِ َ   ِ  َ  َ    َ َ   ْ  ُ  ْ  ُ  ْ  ِ َ

لَتتتتتتتتتِ  ِ   َ َتتتتتتتتتُ  َوَ  ٌَْ ُلُ تتتتتتتتتْ ا  َُِّتتتتتتتتتَ  َ َ ةََتَلتتتتتتتتتُ  َوْماتَ َْ َْاُتتتتتتتتتتَمنِّ امَتتتتتتتتتِوْل ا ْ    َتْ َ تتتتتتتتتة نَت  ُ  ُ ْ  َ َ  َ   ُ  ََ   ِ   ِ  َ َ ْ  َ   ُ  َ َ   َ  َ  َ ُِ  ْ    ْ  ِ  َ  ِّ  َ  ُ ْ  َ    َ  ْ َ َ  امَشتتتتتتتتتَ ةَنَ   َ    َ  َ   

َِْاىِ  ََ َُْ َن  َُْفُ  َو ُ ٌَتْ َ  َ  ِْ  ِ َوَ ْ  َيْ ُلْ َ ة َنِ ََُ  اِِثْ قَت   َ  ْ  ُ َ  ْ  َ  ُ  َ   ُ  ُْ  َ  ْ ِ    ُ  َِ َ    َ  ْ  ُ ْ  َ  ْ  َ َ… 

Artinya : jika kamu dalam  perjalanan (dan bermuamalah 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 bertaqwa 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 (QS : Al-

Baqarah :283)
18

 

 

Pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemu antara penjual 

dan pembeli untuk melakukan transaksi  dalam rangka memperoleh modal. 

Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membebutuhkan modal 

(emiten), sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek dipasar modal. 

Pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli  modal diperusahaan yang 

menurut mereka menguntungkan. Dengan demikian pasar modal (capital market) 

merupakan pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka panjang yang bisa 

diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang (obligasi) maupun modal sendiri 

(saham). 
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2. Inflasi 

a. Pengertian Inflasi 

Inflasi secara umum berarti kenaikan tingkat harga secara umum 

dari barang/komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu.  

inflasi dapat dianggap fenomena moneter karena terjadinya penurunan 

nilai unit  penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Definisi inflasi 

oleh para ekonom modern adalah kenaian yang menyeluruh dari jumlah 

uang yang harus dibayarkan (nilai unit penghitungan moneter) terhadap 

barang-barang/komoditas dan jasa. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah 

penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap barang-

barang/komoditas dan jasa didefinisikan sebagai deflasi (deflation).
19

   

Dalam  definisi lain inflasi adalah kenaikan harga barang-barang 

yang bersifat umum dan terus-menerus.  Dari definisi ini,ada tiga 

komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi:
20

 

1. Kenaikan Harga 

2. Bersifat Umum 

3. Berlangsung Terus-menerus 

Inflasi dilihat dari jenisnya dapat di  kategorikan  menjadi inflasi 

inti dan inflasi non-inti.  Inflasi inti adalah inflasi yang dipengaruhi oleh 

faktor-faktor fundamental perekonomian seperti interaksi permintaan dan 

penawaran, jumlah uang beredar, ekspektasi inflasi dari pedagang dan 

                                                             
19

 Adiwarman, A. Karim. (2015). Ekonomi Makro  Islam. Jakarta: PT. RajaGrapindo 
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20
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Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 
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konsumen,  dan faktor-faktor lingkungan eksternal-nilai tukar, harga 

komoditi internasional, inflasi  mitra  dagang. Inflasi non inti adalah inflasi 

yang dipengaruhi oleh selain faktor fundamental yang terdiri dari:
21

 

1. Inflasi Volatile Food yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh komoditas 

makanan yang memiliki volatilitas tinggi. Guncangan-guncangan pada 

komoditas ini dapat  menyebabkan terjadinya perubahan pada tingkat 

inflasi. 

2. Inflasi administered Prices yaitu inflasi yang diakibatkan oleh 

perubahan harga barang dan jasa yang harganya ditentukan oleh 

pemerintah melalui kebijakan harga. 

b. Inflasi Dalam Islam 

Dalam islam tidak mengenal inflasi karena mata uanganya selalu 

stabil dengan menggunakan dinar dan dirham. Ada beberapa alasan 

kenapa dinar dan dirham ini adalah mata uang yang sesuai yaitu : 

1) Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum yang baku 

dan tidak berubah-ubah. 

2) Rasulullah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang dan 

beliau menjadikan hanya emas dan perak sebagai standar mata 

uang. 

3) Ketika Allah SWT mewajibkan zakat uang, Allah telah 

mewajibkan zakat uang, Allah telah mewajibkan zakat tersebut 

dengan emas dan perak. 

                                                             
21
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4) Hukum-hukum tentang pertukaran mata uang yang terjadi dalam 

transaksi uang hanya dilakukan dengan emas dan perak begitupun 

dengan dengan transaksi lainnya hanya dinyatakan dengan emas 

dan perak. Penurunan nilai dinar dan dirham memang masih 

mungkin terjadinya yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai 

nominal dinar itu mengalami penurunan. Diantaranya akibat 

ditemukannya emas dalam jumlah yang besar tapi keadaan ini kecil 

sekali kemungkinannya. 

Penurunan emas dan perak mungkin terjadi, yaitu ketika nilai emas 

yang menopang nilai nominal dinar itu mengalami penurunan, 

diantaranya, diantaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah yang 

besar, tapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya. Ada 2 golongan 

inflasi dalam Ekonomi Islam menurut Taqiuddin Ahmad ibn al-maqrizi 

( 1364M – 1441M) yang merupakan salah satu murid dari Ibn Khaldun, 

yaitu natural inflastion dan human error inflation.
22

  

a) Natural Inflastion 

Sesuai dengan namanya, inflasi jenis  ini diakibatkan oleh 

sebab-sebab alamiah yang diakibatkan oleh turunya penawaran 

agragat (AS) atau naiknyapermintaan agregat (AD), orang tidak 

mempunyai kendali atasnya (dalam hal mencegahnya). 

MV = PT = Y 
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Dimana :  

M =  Jumlah uang beredar 

V = kecepatan peredaran uang 

P = tingkat harga 

T = jumlah barang dan jasa (Q) 

Y = tingkat pendapatan nasional (GDP) 

Maka Natural Inflastion dapat diartikan sebagai:
23

 

1. Gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam 

suatu perekonomian (T). Misalnya T turun sedangkan M dan V tetap, 

maka konsekuensinya P naik. 

2. Naiknya daya beli masyarakat secara riil. Misalnya nilai ekspor lebih 

besar daripada nilai impor, sehingga secara netto terjadi impor uang 

yang mengakibatkan M turun sehingga jika V dan T tetap mak P naik. 

Selanjutnya, jika dianalisis dengan persamaan: 

AD =AS = dan: AS = Y 

AD = C + I + G + (X-M) 

Dimana: 

Y = pendapatan nasional 

C = konsumsi 

I  = investasi 

G = pengeluaran pemerintah\ 

(X-M) = Net Export 
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Maka: 

Y = C+I+G+(X-M) 

Maka dari uaraian diatas, maka natural Inflation akan dapat 

dibedakan berdasarkan penyebabnya menjadi dua golongan yaitu sebagai 

berikut:
24

 

1. Akibat uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak, dimana ekspor 

X naik, sedangkan impor M turun sehingga Net Export nilainya sangat 

besar, maka mengakibatkan naiknya permintaan agregat (AD) naik. 

Secara grafis sebagai berkut: 

Gambar 2.1 Kurva Permintaan Agregat  

P          AS 

 

 

       P2 

                     P1        AD2 

  AD1 

   

0 Q1-Q2    

Peristiwa ini pernah terjadi pula semasa pemerintahan Khalifah 

Umar bin Khatab yaitu pada saat itu khalifah pedagang yang menjula 

barangnya diluar negeri membeli barang-barang dari luar negeri lebih 

sedikit nilainya dari pada nilai barang-barang yang mereka jual (positif 

net export). Adanya positif net export akan menjadikan keuntungan, 

keuntungan yang berupa kelebihan uang tersebut akan dibawa masuk ke 
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madinah sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat akan naik (AD) 

naik. Naiknya permintaan agregat (AD) naik, atau pada grafik diatas 

digambarkan pada kurva AD yang bergeser kekanan dari AD1 ke AD2 

akan mengakibatkan naiknya tingkat harga secara keseluruhan (P) naik 

dari P1 ke P2. 

Apa yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab untuk 

mengatasi permasalahan tersebut? Beliau melarang penduduk madinah 

untuk membeli barang-barang komoditi selama 2 hari berturut-turut. 

Akibatnya adalah permintaan agregat (AD) menurun dalam 

perekonomian. Setelah pelarangan tersebut berakhir maka tingkat harga 

kembali menjadi normal. 

2. Akibat dari turunya tingkat produksi (AS) menurun karena terjadinya 

paceklik, perang ataupun embargo dan boycott. Secara grafis dapat 

digambarkan sebagai berikut:
25

 

Gambar 2.2 Kurva Penawaran Agregat 

P          AS 
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Peristiwa ini pernah terjadi pula semasa pemerintahan khalifah 

Umar bin Khattab yaitu pada saat terjadi paceklik yang mengakibatkan 

kelangkaan gandum, atau digambarkan pada grafik sebagai kurva AS yang 

bergeser ke kiri (AS) menurun dari AS1 ke AS2 yang kemudian 

menyebabkan naiknya tingkar harga-harga (P) naik dari P1 ke P2. 

Yang dilakukan khalifah Umar bin Khatab terhadap permasalahan 

ini beliau melakukan impor gandum dari Fusat – Mesir sehingga 

penawaran agregat (AS) barang dipasar kembali naik (AS) naik yang 

berakibat pada turunya tingkat harga-harga (P) turun. 

b) Human Error Inflation 

Human error inflation adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan-

kesalahan yang dilakukan manusia sendiri (QS Ar-Rum ayat 41).
26

 Telah 

Nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan 

manusia, supaya Allah merasakan  kepada mereka sebahagian dari (akibat) 

perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar). Ada 

beberapa penyebab diantaranya :
27

 

1. Korupsi dan administrasi yang buruk (corruption and abad 

administration) 

2. Pajak yang berlebihan (excessive tax) 

Excessive tax dapat mengakibatkan terjadinya efficiency loss atau 

dead weight loss. Percetakan uang dengan maksud menarik keuntungan 

yang berlebihan (Excessive Seignorage) 
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3. Pencetakan uang dengan maksud menarik  keuntungan yang berlebihan 

(Escessive Seignorage) 

a. Korupsi dan administrasi yang buruk (Corruption and Bad 

Administration) 

Menurut Al-Marqizi dalam Naf’an menyatakan bahwa 

pengangkatan para pejabat pemerintah yang berdasarkan pemberian 

suap dan bukan kapabilitas, akan menempatkan orang-orang yang 

tidak mempunyai kredibilitas pada berbagai jabatan penting dan 

terhormat,baik dikalangan legislatif, yudikatif maupun eksekutif. 

Seperti yang bisa kitalihat pesta pemelihan terutama diindonesia 

sangat mewah, ini menunjukan bahwa mereka rela menghabiskan 

harta mereka karena ambisi untuk mendapatkan jabatan yang 

diinginkan. Ini sangan mempengaruhi administrasi sebuah negara 

jika para pejabat sudah menyalahgunakan jabatannya untuk meraih 

keuntungan pribadi baik secara financial maupun kehidupan yang 

super mewah. Akibat dari kelakuan pejabat telah membuat resah 

rakyat,sehingga mereka bekerja keras untuk mencari pekerjaan 

diluar tempat tinggalnya. Efek negative dari perbuatan pejabat 

tersebut berdampak terhadap rakyat dan terjadinya penururnan 

jumlah penduduk dan teaga kerja dan hasil-hasil produksi yang 

sangan berimplikasi terhadap penurunan dan pendapatan negara. 
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b. Pajak yang berlebihan (excessive tax) 

Efek dari berlebihannya pajak yang diberikan pada 

perekonomian hampir sama dengan efek yang ditimbulak oleh 

korupsi dan administrasi yang buruk yaitu kontraksi pada kurva 

penawaran Agregat (AS turun). Namun, jika dilihat lebih jauh, pajak 

yang berlebihan tersebut mengakibatkan apa yang dinamakan oleh 

para ekonom dengan effeciencly loss atau dead weight loss. 

akibat para pejabat yang bermental korup dalam suatu 

pemerintahan, pengeluaran negara mengalami peningkatan yang 

sangat drastis. Sebagai kompensasinya, mereka menerapakan sistem 

perpajakan yang menindas rakyat dengan memberlakukan berbagai 

pajak baru serta menaikan tingkat pajak. Akibatnya petani yang 

merupakan mayoritas kelompok  dimasyarakat.  Sehingga 

membebani para petani dalam membayar pajak dari sewa  tanah 

maupun kebutuhan penting lainnya. Efek tersebut mengakibatkan 

para petani beralih untuk mencari pekerjaan dari pada untuk 

meneruskan bertani dalam tekanan pajak yang tinggi. Akibatnya 

berkurangnya tenaga kerja dan hasil produksi yang mengakibatkan 

turunnya hasil produksi dari hasil-hasil bumi lainnya yang pada 

akhirnya terjadi kelangkaan bahan makanan serta meningkatnya 

harga-harga dipasaran karena kelangkaan tersebut. 
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c. Excessive Seignorage 

Seignorage adalah keuntungan dari percetakan koin yang 

didapat oleh percetakannya dimana biasanya percetakan tersebut 

dimiliki oleh pihak pengusaha atau kerjaan. Tindakan Seignorage ini 

juga merupakan salah satu terjadinya inflasi. 

Al-Marqizi berpendapat bahwa percatakan uang yang 

berlebihan jelas akan mengakibatkan naiknya tingkat harga umum 

(inflasi). Kenaikan harga komoditi tersebut adalah kenaikan dalam 

jumlah uang atau nominal, sedangakan jika diukur dalam emas 

(dinar  emas) maka harga komoditi tersebut jarang sekali mengalami 

kenaikan. Akibat gaya hidup yang mewah mata uang dinar menjadi 

langkan karena telah dijadikan perhiasan sehingga peredaran dinar 

menjadi hilang, walaupun masih ada yang terdapat diperedaran yang 

hanya dimilik segelintir orang. Keadaan ini menjadikan fulus (uang) 

menjadi standar nilai bari sebagian besar barang dan jasa. Menurut 

Al-Marqizi, percetakan uang secara besar-besaran akan 

mempengaruhi penurunan nilai mata uang secara drastis. Uang yang 

sebaiknya dicetak pada tingkat minimal yang dibutuhkan untuk 

bertransaksi dan dalam pecahan yang mempunyai nilai nominal  

kecil (supaya tidak ditumpuk) dalam Ekonomi Islam sendiri 

mengelompokan uang dalam beberapa jenis. 
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3. Suku Bunga SBI 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga dalam mata 

uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan uang 

berjangka waktu pendek.
28

 Suku bunga adalah harga dari pinjaman. Suku 

bunga dinyatakan sebagai ukuran uang pokok perunit. Bunga merupakan 

suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang 

dibayarkan kepada debitur.
29

 Umumnya ketika tingkat bunga rendah, maka 

dana semakin banyak mengalir sehingga pertumbuhan ekonomi juga 

meningkat. Sebaliknya ketika tingkat bunga tinggi, maka sedikit dana 

yang mengalir akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang rendah.
30

 

Adapun fungsi suku bunga, yaitu :
31

 

1. Sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dan 

lebih untuk diinvestasikan. 

2. Suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam 

rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang 

beredar dalam suatu perekonomian. Misalnya, pemerintah 

mendukung pertumbuhan suatu sector industry tertentu apabila 

perusahaan-perusahaan dari industry tersebut meminjam dana, 

maka pemerintah member tingkat bunga yang lebih rendah 

dibandingkan sector lain. 
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3. Pemerintah dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol 

jumlah uang beredar. Ini menunjukan pemerintah dapat 

mengatur sirkulasi uang dalam suatu perekonomian. 

Suku bunga yang terlalu tinggi akan mempengaruhi nilai sekarang 

aliran kas perusahaan, sehingga kesempatan-kesempatan investasi 

yang ada tidak akan menarik lagi. Suku bunga yang tinggi juga 

akan meningkatkan biaya modal yang akan ditanggung perusahaan. 

Selain itu suku bunga yang tinggi juga akan menyebabkan return 

yang diisyaratkan dari suatu investasi meningkat.
32

 

4. Pertumbuhan Ekonomi 

Pada ekonomi klasik pada dasarnya ada empat faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu, jumlah penduduk, jumlah 

stok barang dan modal, luas tanah dan kekayaan alam dan terakhir tingkat 

teknologi yang digunakan.
33

 

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksikan 

dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. 

Dalam pengertian lain pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi 

kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. 
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Ada beberapa  faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

antara lain yaitu :
34

 

1. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. 

Pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dengan jumlah 

angkatan kerja yang bekerja yang pada umumya merupakan 

salah satu faktor yang akan memengaruh pertumbuhan 

ekonomi. Kemampuan pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi 

seberapa besar perekonomian dapat menyerap angkatan kerja 

pada masa datang. 

2. Akumulasi modal. 

Akumulasi modal merupakan gabungan dari investasi baru 

yang didalamnya mencakup lahan, peralatan fiscal dan sumber 

daya manusia yang digabung dengan pendapatan sekarang 

untuk dipergunakan memperbesar output pasa masa datang. 

3. Kemajuan teknologi. 

Kemajuan teknologi menutur para ekonom merupakan faktor 

terpenting dalam terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini 

disebabkan karena kemajuan teknologi memberikan dampak 

besar karena dapat memberikan cara-cara baru dan 

menyempurnakan cara lama dalam melakukan suatu pekerjaan. 

Adapun alat untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu 

wilayah adalah pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri.
35

 Perekonomian 

                                                             
34

 Todaro, Michael P. Smith, Stephen C. (2003). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. 

Jakarta: Erlangga. 



27 
 

wilayah akan naik dari tahun ketahun karena adanya penambahan pada 

factor produksi. Selain faktor produksi, jumlah angkatan kerja yang 

bekerja juga akan meningkat dari tahun ke tahun sehingga apabila 

dimanfaatkan dengan maksimal maka akan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi 

Ada beberapa alat pengukur dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu : 

1. Produk  Domestik  Bruto  (PDB) 

Produk Domestik  Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto 

apabila tingkat nasional adalah jumlah barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan 

dinyatakan dalam  harga pasar. 

2. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita 

Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita dapat digunakan 

sebagai  alat ukur pertumbuhan yang lebih baik dalam 

mencerminkan kesejahteraan penduduk dalam skala  daerah. 

Pertumbuhan ekonomi membutuhkan lingkungan politis yang 

dapat menciptakan insentif untuk investasi,  sistem hukum yang 

melindungi hak-hak milik dan perlindungan masyarakat umum terhadapa  

korupsi, penyuapan,pencurian dan pengambil alih hasil-hasil dari investasi 

mereka. 
36
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5. Saham Syariah 

a. Pengertian Saham Syariah 

Saham adalah bukti kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang 

menerbitkan saham. Investor memiliki hak terhadap pendapatan dan 

kekayaan perusahaan  apabila  memiliki saham perusahaan setelah 

dikurangi pembayaran semua kewajiban perusahaan.
37

 

kepemilikan bagian modal atau tanda penyertaan modal pada 

perseroan terbatas yang member hak atas dividen dan lain-lain menurut 

besar kecilnya modal disetor.
38

 

Pada definisi lain saham adalah surat berharga yang menujukan 

bahwa seseorang ikut memiliki sebuah perseroan terbatas. Kepemilikan 

tersebut menyebabkan timbulnya hak-hak tertentu kepada pemegang 

saham.
39

 

Jadi dapat disimpulkan saham adalah surat bukti kepemilikan atau 

surat berharga yang bisa dijual belikan. Para pemegang saham yang telah 

membeli saham  merupakan salah satu pemilik perseroan terbatas dan 

memiliki andil dalam permodalan suatu perusahaan serta mendapatkan 

keuntungan ketika perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan. 

Saham dapat dikategorikan menjadi dua yaitu saham syariah dan 

saham non syariah. Saham syariah adalah saham-saham yang memiliki 

karakteristik sesuai dengan syariah Islam atau yang lebih dikenal dengan 
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syariah compliant. Sedangkan saham non syariah adalah saham yang 

kegiatannya usahanya tidak sesuai dengan prinsip syariah.. 

Menurut peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang  penerbitan 

dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten Syariah atau 

perusahaan public  syariah pada pasal1 menjelaskan bahwa :
40

 

1. Emiten syariah adalah emiten yang anggaran dasarnya menyatakan 

kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan 

prinsip syariah. 

2. Perusahaan public syariah adalah perusahaan public yang anggaran 

dasarnya menyatakan bahwa kegiatan dan jenis usaha serta cara 

pengelolaan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dipasar modal. 

3. Prinsip syariah dipasar modal adalah prinsip  hukum  islam  dalam 

kegiatan syariah dipasar modal  berdasarkan fatwa Dewan Syariah 

Nasional – Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak 

bertentangan dengan peraturan otoritas jasa keuangan tentang 

penerapan Prinsip Syariah di pasar modal dan/atau peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah 

Nasional – majelis Ulama Indonesia. 

4. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertanggung jawab 

memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip 

Syariah di pasar modal terhadap pihak yang melakukan kegiatan 

syariah di pasar modal. 
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5. Ahli Syariah pasar modal yang selanjutnya disingkat ASPM adalah;  

a. Orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman 

dibidang syariah; atau 

b. Badan usaha yang pengurus dan pegaiwanya memiliki 

pengetahuan dan pengalaman dibidang Syariah, yang memberikan 

nasihat dan/ atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip 

Syariah di pasar modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/ 

atau memberikan pernyataan kesesuaian Syariah atas produk atau 

jasa Syariah di pasar modal. 

6. Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disingkat RUPS 

adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang 

tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana 

dimaksud dalam  Undang-Undang tentang perseroan Terbatas dan/ 

atau anggaran dasar perusahaan terbuka. 

b. Jenis-Jenis Saham 

Saham pada umumnya yang kita kenal adalah saham biasa, karena 

saham biasa merupakan salah satu efek yang paling banyak 

diperdagangkan dipasar modal. Ada beberapa jenis saham selain dari 

saham biasa yaitu : 

1) Saham yang dicap  (assented Shares) 

2) Saham tukar 

3) Saham tanpa suara 

4) Saham tanpa pari 
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5) Saham Preferen unggul 

6) Saham Preferen tukar 

7) Saham Preferen Partisipasi 

8) Saham Preferen Kumulatif 

9) Saham pendiri (founder’s shares) 

10) Saham Pegawai (employee stock plan  

11) Saham Bonus 

c. Syarat-Syarat Saham Syariah Sesuai Syariah 

Untuk bisa dikatan menjadi saham syariah pemilihan layak 

tidaknya menjadi saham syariah didasarkan pada peraturan Bapepam-LK 

nomor II.K.1 tentang criteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, padal 

1.b.7. dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa efek berupa saham yang 

diterbitkan oleh emiten atau perusahaan public tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah.  

Adapun kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip 

syariah antara lain :
41

 

1) Perjudian dan kegiatan lain yang tergolong judi. 

2) Perdagangan yang dilarang syariah, antara lain : perdagangan yang 

tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa, dan perdagangan 

dengan penawaran atau permintaan palsu (bai’ najasy) 

3) Jasa keuangan ribawi, antara lain : Bank berbasis bunga; 

perusahaan pembiayaan berbasis bunga 
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4) Jual beli yang mengandung unsure ketidak pastian (gharar) 

atau judi (maysir), seperti asuransi konvensional; 

5) Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan atau 

menyediakan ; barang atau jasa  yang haram zatnya (haram li 

dzatihi); barang atau jasa yang haram bukan karena zatnya 

(haram li ghairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI. 

6) Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap. 

Dari enam criteria diatas, perusahaan yang tidak bisa masuk 

dalam kategori bidang usaha syariah misalnya bank dan 

asuransi konvensional, perusahaan rokok, dan perusahaan yang 

meproduksi, mendistribusikan, dan menjual minuman keras. 

d. Fungsi dan karakter Saham  Syariah 

Dengan adanya fungsi dan beberapa ketentuan sesuai dengan syariah 

maka tidak semua produk-produk pasar bisa diinvestasikan. Tidak semua bisa 

diinvestasikan karena pada kenyataanya dilapangan banyak produk  pasar 

modal syariah yang tidak  sesuai dengan Syariah. Oleh sebab itu investasi 

dipasar modal harus diseleksi dengan teliti supaya produk yang dilarang prinsip 

syariah tidak  terlibat dalam investasi syariah. 

Adapun fungsi pasal modal syariah yaitu :
42

 

1. Memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan bisnis 

dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. 
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2. Memungkinkan para pemegang saham untuk menjual sahamnya guna 

mendapatkan likuiditas. 

3. Memungkinkan  perusahaan meningkatkan  modal dari luar untuk 

membangun dan mengembangkan lini produksinya. 

4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangkan pendek 

pada harga saham yang merupakan ciri umum pada  pasar modal 

konvensional. 

5. Memungkinkan investasi  pada  ekonomi  itu ditentukan oleh kinerja 

kegiatan bisnis sebagaiman tercermin pada  harga saham. 

Sedangkan karakteristik yang dibutuhkan dalam membetuk pasar 

modal  syariah yaitu :
43

 

1. Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. 

2. Bursa perlu mempersiakan pasca perdagangan saat saham dapat 

diperjualbelikan melalui pialang. 

3. Semua perusahaan yang mempunyai  saham yang dapat 

diperjualbelikan dibursa efek diminta menyampaikan informasi 

tentang perhitungan (account) keuntungan dan kerugian serta neraca 

keuntungan pada komite manajemen bursa efek, dengan jarak tidak 

lebih dari 3 bulan. 

4. Saham  tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari 

HST. 

5. HSR  ditetapkan sebagai berikut : 
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a) Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan 

yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi 

syariah.\ 

b) Perdagangan saham mestinya hanya  berlangsung dalam satu 

minggu periode perdagangan setelah menentukan HST. 

c) Perusahaan hanya dapar menerbitkan saham baru dalam  periode 

perdagangan, dan dengan harga HST. 

e. Return Saham 

Return saham  adalah keuntungan yang dinikmati oleh investor 

atas investasi saham yang dilakukanya.
44

 Return mempunyai dua 

komponen, yaitu current income dan capital gain. Bentuk current income 

berupa keuntungan yang diperoleh dari pembayaran yang bersifat periodic 

berupa dividen  sebagai hasil kinerja fundamental  perusahaan. Adapun 

capital gain berupa  keuntungan yang dterima karena selisih antara harga 

jual  dan harga beli saham.  Besarnya capital gain suatu sahamakan positif. 

Jika harga jual saham yang dimiliki lebih tinggi daripada harga belinya. 

Ada anggapan bahwa dengan menggunakan beragam jenis analisis 

teknikal yang dikombinasikan satu sama lain disertai dengan analisis  

fundamental yang paling up do date akan mengahasilkan keputusan yang 

tepat atau setidaknya mendekati. Tetapi pada  kenyataanya dilapangan 

pergerakan pasar yang dinamis sulit diprediksi dengan tepat. 
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Kinerja suatu saham dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk 

alat  pengukur efisiensi perusahaan. Jika harga saham  mereflesikan 

seluruh informasi mengena perusahaan pada masa lalu, sekarang dan masa  

yang akan datang, kenaikan harga saham dapat dianggap sebagai indikasi 

perusahaan yang efisien. 

Return saham merupakan perubahan harga saham akan digunakan 

sebagai variable dependen dalampenelitian ini, dihitung dengan cara 

menjumlahkan perubahan harga suatu saham secara harian pada periode 

pengamatan. 

Adapun rumus return saham sebagai berikut:
45

 

Return saham = ∑ (HS t – HS t-1) 

HS : harga saham hari ke t 

HS : harga saham hari ke t -1 

Ada korelasi  antara tingkat keuntungan saham dan perubahan 

pasar (indeks pasar). Perubahan pasar bisa dinyatakan sebagai tingkat 

keuntungan indeks pasar, tingkat keuntungan suatu saham (  ) bisa 

dinyatakan sebagai :
46

 

             

ai  = bagian dari tingkat keuntungan saham i yang tidak 

dipengaruhi oleh tingkat keuntungan pasar. 

    = tingkat keuntungan indeks pasar 
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    = parameter yang mengukur perubahan yang diharapkan pada 

   jika terjadi perubahan pada    

   merupakan parameter untuk mengukur perubahan pada    jika 

terjadi perubahan pada   . Jika  nilai    , perubahan tingkat 

keuntungan saham i parallel dengan perubahan tingkat keuntungan pasar. 

Jika nilai      perubahan tingkat keuntungan saham i diatas perubahan 

tingkat keuntungan pasar atau disebut sebagai excess return saham i. 

sebaliknya, jika nilai      perubahan tingkat keuntungan pasar diatas 

tingkat perubahan sekuritas i atau disebut excess return portofolio pasar. 
47

 

6. Hubungan Antar Variabel X1, X2, X3 Terhadap Variabel Y 

a. Hubungan aInflasi Terhadap Return Saham Syariah. 

Inflasi yang tinggi menyebabkan menurunya profitabilitas suatu 

perusahaan, sehingga akan menurunkan pembagian dividen dan 

daya beli masyarakat, sehingga inflasi yang tinggi, mempunyai 

dampak terhadap pasr ekuitas. Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Luthfi Ahmad (2014) menunjukan bahwa inflasi berpengaruh 

negatif signifikan dengan nilai koefesiensi regresi sebesar -0,207 

dan nilai signifikan sebesar 0,001. 

b. Hubungan Suku Bunga SBI terhadap Return Saham Syariah. 

Tingkat suku bunga yang tinggi akan menyebabkan investor 

cendrung menabungkan dananya. Maka ketika pasar modal 

menurun makan harga saham ikut menurun dan return saham juga 
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ikut menurun. Penelitian yang dilakukan saputra (2016) 

menunjukan bahwa suku bunga sbi berpengaruh positif dan 

signifikan dengan hasil koefesiensi sebesar 7,136 hasil uji t-hitung 

sebesar 2,,483 dan nilai signifikasi sebesar 0,016. 

c. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Return Saham. 

Syariah. 

Jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka daya beli masyarakat 

dan pola investasinya, sehingga hal itu akan mendorong penjualan 

dan labanya. Luthfi Ahmad (2014) dalam penelitianya menunjukan 

bahwa berpengaruh negatif dan signifikan dengan nilai koefesiensi 

-0,563 dan nilai signifikasi sebesar 0,000. 

 

C. Kerangaka Berfikir 

Kerangka berfikir dalam  penelitian ini adalah return saham  

dipengaruhi oleh suku bunga SBI, investasi dan pertumbuhan ekonomi. 

Adapun variable-variabel independen dan variable dependen diukur 

dengan alat regresi untuk mendapat tingkat signifikan dari variable-

variabel tersebut. 
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Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

D. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, 

fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. 

Hipotesis juga merupakan pernyataan dari peneliti yang menjelaskan 

hubungan antara variable-varibel penelitian berdasarkan penelitian 

terdahulu.
48

  : Inflasi diduga berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham 

Syariah. 

  : Suku Bunga SBI diduga berpengaruh positif Signifikan terhadap 

return saham Syariah. 

  : Pertumbuhan Ekonomi diduga berpengaruh negatif signifikan 

terhadap return saham Syariah. 
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