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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

  Tinjauan penelitian terdahulu dalam penelitian ini di lakukan oleh 

Elvira Rosiana tahun 2016. Meneliti tentang “Pengaruh Rasio Likuiditas 

Terhadap Harga Saham Syariah yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index 

(JII) (Studi Kasus PT.Unilever Indonesia Tbk Periode 2008-2014). Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa rasio lancar memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap harga saham syariah dalam Jakarta Islamic Index (JII).  

Penelitian ini menunjukan bahwa model regresi yang terbentuk dengan 

variabel independen yang terdiri dari rasio lancar dan rasio cepat cukup 

efektif digunakan untuk memprediksi harga saham syariah dalam Jakarta 

Islamic index (JII). Kemampuan prediksi dari kedua variabel independen 

terhadap harga saham sebesar 52,44%.
5
 

  Peneliti kedua dilakukan oleh Sherly Arnandia Putri pada tahun 

2017. Meneliti tentang “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga 

Saham Studi pada Perusahaan Jakarta Islamic Index”. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap harga 

saham pada Jakarta islmic index yang terdaftar pada bursa efek Indonesia 

dengan periode 2011-2015. Penelitian ini menunjukan bahwa current ratio 

tidak berpengaruh terhadap harga saham, return on asset berpengaruh 

                                                             
5
 Elvira Rosiana,  “Pengaruh Rasio likuiditas Terhadap Harga Saham Syariah yang 

Terdaftar di JII, UIN Raden Fatah, Palembang, 2016. h.105-106 
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terhadap harga saham,  earning per share  berpengaruh terhadap harga 

saham, dan debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap harga saham.
6
 

    Peneliti ketiga dilakukan oleh Akhmad, Firdaus pada tahun 2013. 

Meneliti tentang “Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Aktivitas, Rasio 

Profitabilitas dan Rasio Pasar Terhadap Harga Saham Syariah pada Industri 

Barang Konsumsi yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah Tahun 2008-2011”. 

Penelitian ini menunujukan bahwa current ratio, inventory turnover, 

account receivables turnover, return on equity dan earning per share secara 

bersama-sama memberikan pengaruh terhadap harga saham syariah, secara 

parsial pengaruhnya berbeda-beda EPS dan ROE memepuyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap harga saham syariah. Berdasarkan koefisien  

determinasi sebesar 0,601 atau 60,1 % hal ini berarti 60,1% harga saham 

syariah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan adalam 

penelitian ini.
7
 

   Peneliti keempat dilakukan oleh Helmi Afif Prasidha pada tahun 

2015. Meneliti tentang “Analisis Pengaruh Rasio-Rasio Keuangan Terhadap 

Harga Saham pada Perusahaan indeks LQ45 yang Terdaftar di BEI Periode 

2011-2013”. Penelitian ini penulis menggunakan sampel penelitian 33 

perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia khususnya yang 

dimasukan dalam daftar LQ45 dari tahun 2011 smapai 2013 dengan jumlah 

                                                             
6
 Sherly Arnandia Putri,” Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Studi Pada 

Perusahaan Jakarta Islamic Index”, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Surabaya, 2015. h 

98-99 
7
 Akhmad Firdaus,”  Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas dan 

Rasio Pasar Terhadap Harga Saham Syariah pada Industri Barang Kosumsi yang Terdaftar di 

Bursa Efek Syariah,” Universitas Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2013. h 105-106  
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observasi 99. Analisis penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik untuk 

menguji normalitas data dan regresi linear berganda. Analisis menunjukan 

bahwa secara simultan rasio-rasio keuangan berpengaruh terhadap harga 

saham.
8
 

   Peneliti kelima dilakukan oleh Manisem pada tahun 2013. Meneliti 

tentang “Analilisis Pengaruh Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas, Rasio 

Liquiditas dan Rasio Pasar Terhadap Saham Syariah Dalam Jakarta Islamic 

Index (JII) 2008-2011”. Penelitian ini mengindikasikan bahwa variabel 

independen yang diteliti memilki pengaruh yang lemah karena koefisien 

determinasi (adjusted R2) sebesar 0.272, yang berarti variabel dependen 

dapat dijelaskan oleh variabilitas dari variabel independen sebesar 27,2%,  

sisanya sebesar 72.8% dijelaskan oleh variabel lainya yang tidak diteliti 

atau tidak masuk dalam model regresi serta sebab yang lain diluar model.
9
 

  Peneliti keenam dilakukan oleh  Rani Astuti pada tahun 2017. 

Meneliti tentang “Aanalisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Harga 

Saham pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang 

Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indoneisa (ISSI) tahun 2012-2016”. 

Analisis yang dilakukan menunjukan bahwa secara simultan variabel CR, 

DAR, TATO, ROA, dan PER berpengaruh signifikan terhadap variabel 

harga saham denagn p sebesar 0,0006< 0,05, sedangkan secara parsial 

                                                             
8
 Helmi Alif Prasidha,”  Analisis Pengaruh Rasio-Rasio Keuangan Terhadap Harga Saham 

pada Perusahaan INdeks LQ45 yang Terdaftar di BEI,”  Universitas Brawijaya, Malang, 2015. h 

111-113 
9
 Manisem, “Analisis Pengaruh Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas, Rasio Liquiditas dan 

Rasia Pasar Terhadap Return Saham Syariah dalam Jakarta Islamixc Index.” Uniersitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru 2013. h 89-90 
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variabel CR dan DAR, PER berpengaruh positif dan signifikan rerhadap 

harga saham, variabel TATO, ROA tidak berpengaruh terhadap harga 

saham.
10

 

  Peneliti ketujuh dilakukan oleh Doni Iman Septiyandi pada tahun 

2015. Meneliti tentang “Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap 

Tingkat Return Saham Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdapat di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013”. Penelitian yang dilakukan di 

peroleh hasil bahwa return ratio dan debt to equity ratio  tidak 

mempengaruhi tingkat pembelian,  return on equity berpengaruh positif 

secara signifikan terhadap tingkat pengembalian saat price, earning ratio 

berpengaruh negative segnifikan terhadap tingkat pengembalian, sehingga 

itu dapat disimpulkan bahwa ROE an PER yang memiliki pengaruh 

terhadap return.
11

 

 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Saham 

Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan 

perusahan dan pemegang saham memilki hak klaim atas penghasilan 

dan aktiva perusahaan. Saham adalah surat bukti kepemilikan atas 

sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum (go public) 

                                                             
10

 Bani Astuti,”Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Harga Saham pada 

Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah 

Indonesia,” Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017. h 102-103 
11

 Doni Iman Septiyandi,” Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Tingkat 

Return Saham Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.”Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.2015. h 91-92 
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dalam nominal atau persentase tertentu. Pengertian saham adalah 

jumlah satuan dari modal kooperatif yang sama jumlahnya bisa diputar 

dengan berbagai cara berdagang, dan harganya bisa berubah sewaktu-

waktu tergantung keuntungaan dan kerugian atau kinerja perusahaan 

tersebut. 

Istilah go public (penawaran umum) tidak lain adalah istilah 

hukum yang ditujukan bagi kegiatan suatu emiten untuk memasarkan, 

menawarkan dan akhinya menjual efek-efek yang diterbitkannya, baik 

dalam bentuk saham, obligasi atau efek lainya kepada masyarakat 

secara luas. 
12

Penawaran umum tidak lain adalah kegiatan emiten untuk 

menjual efek yang dikeluarkan kepada masyarakat, yang di harapkan 

akan membeli dan demikian memberikan pemasukan dana kepada 

emiten baik untuk mengembangkan usahanya, membayar utang, atau 

kegiatan lainnya yang diinginkan oleh emiten tersebut.
13

 

Berdasarkan pasal 60 UU NO. 40 tahun 2007, saham merupakan 

benda bergerak dan memberikan hak untuk menghindari dan 

mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividend dan 

sisa kekayaan hasil likuiditas serta menjalankan hak lainnya 

berdasarkan Undang-undang ini.
14

 

                                                             
12

 Gunawan widjaja, Wulandari Risnamanitis,  Go Public dan Go Private di Indonesia, 

kencana, (Jakarta: kencana, 2009),  h. 6. 
13

 Veithzal Rival,dkk,, financial institution management, PT RajaGrafindo Persada,(Jakarta: 

2013) h 131-135. 
14

 Hansen, Mowen,. Manajemen Accounting buku ke-2 edisi7. Jakarta: Salemba Empat., 

2005) h.23-24 
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Berhubungan dengan saham ada beberapa nilai saham yang 

berkaitan langsung yaitu nilai buku (book value), nilai pasar (market 

value), dan nilai intrinsic (intrinsic value). Memahami ketiga konsep 

nilai ini merupakan hal yang perlu dan berguna, karena dapat digunakan 

untuk mengetahui saham-saham mana yang bertumbuh (growth) dan 

yang murah (undervalued). 
15

 

Saham merupakan surat paling berharga dan dikenal luas di 

masyarakat, ada beberapa jenis saham yaitu: 

1. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka 

saham terdiri dari saham biasa dan saham preferen, saham biasa 

(common stock), yaitu saham yang menempatankan pemiliknya 

paling junior terhadap pembagian deviden, saham preferen 

(preferred stock) sendiri adalah saham yang memiliki 

karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa. 

2. Dilihat dari cara pemeliharaannya saham dibedakan saham 

atas unjuk (bearer stock) artinya pada saham tersebut tidak 

tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindah tangankan, 

saham atas nama (registered stock) adalah saham yang 

tertulis dengan jelas siapa pemiliknya. 

3. Ditinjau dari kinerja perdagangan, saham dibedakan menjadi 

saham unggulan yaitu saham yang memilki reputasi tinggi, 

saham pendapatan yaitu saham biasa dari suatu emiten yang 

                                                             
15

 Jogiyanto, Teori Fortofolio dan Analisis Investasi, bulaksumur, (Yogyakarta: bulaksumur 

2004 

) h 61. 
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memilki kemampuan membayar deviden tinggi, saham 

pertumbuhan yaitu saham dari emiten yang memiliki 

pertumbuhan tinggi, saham spekulatif suatu saham yang 

tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan tinggi, 

dan saham sklikal saham yang tidak terpengaruh oleh 

kondisi ekonomi makro maupun bisnis secara umum.
16

 

2. Pengertian Saham Syariah 

Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang 

memiliki karakteristik khusus yang berupa control yang ketat dalam hal 

kehalalan ruang lingkup kegiatan usaha. Usaha syariah dimasukan dalam 

perhitungan Jakarta Islamic  merupakan subset dari index harga saham 

gabungan. Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa 

yang memiliki karakteristik khusus yang berupa control yang ketat dalam 

hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usaha.
17

 

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), saham adalah suatu 

bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria 

syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak isimewa. 

Bagi perusahaan yang modalnya diperoleh dari saham merupakan 

modal sendiri. Dalam struktur permodalan khususnya untuk perusahaan 

yang berbentuk persero terbatas(PT), pembagian modal menurut 

undang-undang terdiri : 

                                                             
16

 Nurmalasari, Indah,. Analisis pengaruh  Rasio Profitabilitas  Terhadap Harga Saham 

Syariah Emiten  LQ45 Yang Terdaftar di Bursa Efek IndonesiaTtahun 2005-2008.2012 h. 13-14. 
17

 Ibid Jogiyanto, Teori Fortofolio dan …….h. 61-62. 
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1. Modal dasar, yaitu modal pertama sekali perusahaan didirikan. 

2. Modal disetor, merupakan modal yang benar-benar telah disetor 

yaitu sebesar 50% dari modal yang telah ditetapkan. 

3. Modal ditempatkan, maksudnya modal yang sudah dijual dan 

besarnya 25% dari modal dasar. 

4. Saham dalam portepel yaitu modal yang masih dalam bentuk saham 

yang belum dijual atau modal dasar dikurangin modal diempatkan. 

a. Prinsip Dasar Saham Syariah 

Prinsip-prinsip dasar saham syariah meliputi : 

1) Bersifat musyarakah  jika ditawarkan secara terbatas. 

2) Bersifat mudharabah jika ditawarkan kepada publik. 

3) Tidak boleh ada pembeda saham, karena resiko harus 

ditanggung oleh semua pihak. 

4) Prinsip bagi hasil laba-rugi 

5) Tidak dapat dicairkan kecuali dilikuidasi. 

b. Jual Beli Saham Prespektif Syariah 

Secara umum,  islam megatur objek transaksi dalam 

islam haruslah harta suci dan bermanfaat. Kurangnya jumlah 

investor disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat 

akan pasar modal syariah dan anggapan bahwa investasi di pasar 

modal sangat rumit. Investasi di pasar modal, masih dianggap 

menganut prinsip yang bertentangan dangan islam. 
18

 

                                                             
18

 H. Sam.M ichwan, dkk,. Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah MUI 

,(Jakarta: erlangga.2014) h 46-47  
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Secara analisis portofolio saham berinvestasi di pasar 

modal sebenarnya dapat menghasilkan tingkat pengembangan 

yang cukup besar, walaupun diikuti risiko yang besar pula, 

dibandingkan menyimpan uang di bank. Oleh karena itu, perlu 

kajian yang mendalam mengenai kinerja Jakarta islmic index itu 

sendiri.
19

 

Dalam hukum islam transaksi telah terjadi dan mengikat 

kedua belah pihak pada saat mengucapkan pernyataan untuk 

menjual barang suatu barang, begitu juga satu pihaknya, berarti 

dia telah menyatakan untuk membeli barang. Pada umumnya 

jual beli sudah diatur dalam hukum islam, jual beli harus 

terhindar dari unsur-unsur haram dan kerugian di satu pihak, 

begitu juga terkait jual beli saham yang harus sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah islam terkait jual beli. dimana jula beli 

dalam islam  di pertegas dalam Q.S Annisa ayat 29 dan Q.S 

Albaqarah ayat 275 : 

الَُكْن بَْيٌَُكْن بِبْلبَبِطِل إَِلَّ أَْى تَُكَْى تَِجبَسةً َعْي تََشاٍض  َْ ب الَِّزيَي آَهٌُْا ََل تَأُْكلُْا أَْه َِ  يَب أَيُّ

َ َكبَى بُِكْن َسِحيًوب ًْفَُسُكْن ۚ إِىَّ َّللاَّ ََل تَْقتُلُْا أَ َّ ٌُْكْن ۚ   ِه

 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu”. (Q.S. Annisa : 29)
20

 

                                                             
19

 Hartono, Jogiyanto., Teori Portofolio dan Analisis Investasi. (Yogyakarta : BPFE), 2016. h 

21 
20

 QS. Annisa [4]:29 
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ِلكَ  ْيَطبُى ِهَي اْلَوّسِ ۚ رََٰ بَب ََل يَقُُْهَْى إَِلَّ َكَوب يَقُُْم الَِّزي يَتََخبَُّطَُ الشَّ ُِْن قَبلُْا إًََِّوب  الَِّزيَي يَأُْكلَُْى الّشِ بِأًََّ

بَب ۚ فََوْي جَ  َم الّشِ َحشَّ َّ ُ اْلبَْيَع  أََحلَّ َّللاَّ َّ بَب ۗ  أَْهُشٍُ اْلبَْيُع ِهثُْل الّشِ َّ َِىَٰ فَلََُ َهب َسلََف  َ ًْت َِ فَب ِعَظتٌ ِهْي َسبِّ ْْ بَءٍُ َه

ب َخبِلذُّىَ  َِ ئَِك أَْصَحبُة الٌَّبِس ۖ ُُْن فِي َهْي َعبدَ فَأُّلََٰ َّ  ۖ ِ  إِلَى َّللاَّ

“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”. (Q.S. Albaqarah : 275)
21

 

 

Jual beli saham dalam hukum islam bukanlah hal yang 

dibenarkan jika dalam jula beli saham teerdapat unsur-unsur 

keharaman di dalamnya seperti terdapat penipuan, perusahaan 

yang menjual saham berubah fungsi menjadi perusahaan 

penimbun kekayaan, mengandung unsur tidak jelas, perusahaan 

selalu untung dalam kedaaan apapun, dan hal lainnya yang 

mengandung unsur riba dan merugikan satu pihak tertentu.  

c. Penilaian Saham 

Dalam penilaian saham dikenal dengan tiga jenis nlai yaitu : 

1) Nilai buku, merupakan nilai dihitung berdasarkan pembukuan 

perusahaan penerbit saham. 

2) Nilai pasar adalah saham yang dipasar yang ditunjukan oleh 

harga saham tersebut dipasar modal. 

                                                             
21

 QS. Al-baqarah [2]:275 



19 
 

 
 

3) Nilai intrinsik saham atau dikenal dengan nilai teoritis adalah 

nilai saham yang sebenarnya atau yang seharusnya terjadi. 

Investor berkepentingan mengetahui ketiga nilai tersebut 

sebagai informasi penting dalam pengambilan keputusan 

investasi yang tepat. Membeli atau menjual saham, investor 

harus membandingkan nilai intrinsic dengan nilai pasar saham 

bersangkutan, jika nilai pasar suatu saham lebih tinggi dari nilai 

intrinsiknya, maka saham tersebut tergolong mahal 

(overvalued). Pada situasi seperti ini, investor bisa mengambil 

keputusan untuk menjual saham tersebut, dan sebaliknya jika 

nilai pasar lebih rendah dari nilai intrinsiknya, maka berarti 

saham tersebut tergolong murah (undervalued), sehingga dalam 

situasi seperti ini investor sebaiknya membeli saham tersebut.
22

 

d. Karakteristik Saham Syariah 

  Data yang ada dalam saham merupakan 

bagian daftar efek syariah (DES) yang dikeluarkan oleh 

Bapepam-LK. Terdapat macam-macam pendekatan untuk 

mengetahui apakah bisa digolongkan saham syariah atau tidak. 

Diantaranya: 

1. Pendekatan aktivitas keuangan atau produksi. 

   Dengan menggunakan pendekatan ini, suatu saham 

itu dapat dikatakan sebagai saham yang halal ketika yang di 

                                                             
22

Ibid. Jogiyanto, Teori Fortofolio dan ………h. 62. 

 



20 
 

 
 

produksi itu, barang dan jasanya terbebas dari elemen-elemen 

yang haram yang secara rinci disebut dalam Al-Quran seperti 

riba, judi, minuman memabukan dan sebagainya. 

2. Pendekatan Jual Beli  

  Dalam pendekatan ini, saham diartikan aset dalam jual beli 

terdapat pertukaran aset ini dengan uang. Juga bisa 

digolongkan sebuah kerja sama yang memakai prinsip bagi 

hasil (profit and loss sharing). 

3. Pendekatan Pendapatan  

  Pendekatan ini lebih fokus pada pendapatan yang diperoleh 

suatu perusahaan. Ketika terdapat pendapatan yang didapat 

dari bunga, maka secara langsung kita bisa mengatakan 

bahwa saham dalam perusahaan tersebut tidak syariah karena 

terdapat unsur riba di dalamnya. 

4. Pendekatan struktur modal yang dimiliki perusahaan. 

  Pendekatan ini dengan melihat rasio hutang yang dimiliki 

perusahaan ini maka diketahui jumlah hutang yang digunakan 

untuk modal atas perusahaan ini. Semangkin besar rasio ini 

semangkin besar ketergantungan modal terhadap hutang. 
23

 

  BEI menetukan dan melakukan seleksi saham syariah yang 

menjadi konstituen Jakarta Islamic Indeks, kreteria likuditas yang 

digunakan dalam menyeleksi 30 saham syariah yang menjadi 

konstituen Jakrta Islamic indeks adalah sebagai berikut : 

                                                             
23

 Nafik HR, Muhammad,. bursa efek dan investasi syariah (Jakarta: Serambi ilmu semesta, 

2006) h.30-31 
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5. Saham syariah yang masuk dalam konstituen Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) telah tercatat selama 6 bulan terakhir. 

6. Dipilih 60 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar 

tertinggi selama 1 tahun terakhir. 

7. Dari 60 saham tersebut, kemudian dipilih 30 saham berdasarkan 

rata-rata nilai transaksi harian din pasar regular tertinggi  

8. 30 saham yang tersisa merupakan saham pilihan.
24

 

3.  Rasio Keuangan  

Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka 

yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan 

angka lainya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan 

komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di 

antara laporan keuangan, kemudian angka yang diperbandingkan dapat 

berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. 
25

 

Analisis rasio bermanfaat karena membandingkan suatu angka secara 

relative, sehingga bisa menghindari kesalahan penafsiran pada angka mutlak 

yang ada di dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang menggambarkan 

dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam 

beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya.
26

 

                                                             
24

indeks saham syariah di akses pada tanggal 16 oktober 2018 dari http://www.idx.co.id/idx-

syariah/indeks-saham-syariah/. 
25

 Sawir, Agnes, Analisis kinerka keuangan dan perencanaan keuangan perusahaan. 

(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009) h.33-35 
26

Ibid. Sawir, Agnes, Analisis kinerka keuangan …………..h 33. 
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Jenis rasio keuangan dengan menggabungkan rasio keuangan 

sebagai alat ukur untuk menilai kenerja keuangan, pengelompokan rasio-

rasio keuangan sebagai berikut: 

1. Rasio Likuiditas adalah rasio-rasio yang dimaksud untuk 

mengukur likuiditas perusahaan (current ratio, acid test ratio dan 

lain sebagainya). 

2. Rasio Leverage / Solvabilitas adalah rasio-rasio yang 

dimaksudkan untuk mengukur sampai berapa jauh aktiva 

perusahaan dibiayai dengan hutang (debt to total assets ratio, net 

worth to debt ratio  dan lain sebagainya). 

3. Rasio-rasio Aktivitas yaitu rasio-rasio yang dimaksudkan untuk 

mengukur sampai berapa besar efektivitas perusahaan dalam 

mengerjakan sumber-sumber dananya (inventory turnover, 

average collection period dan lain sebagainya) 

4. Rasio-rasio Profitabilitas / rentabilitas yaitu rasio-rasio yang 

menunjukan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan .
27

 

4. Harga Saham 

Harga saham merupakan harga jual beli yang sedang berlaku di 

pasar efek yang ditentukan oleh kekuatan pasar dalam arti tergantung pada 

kekuatan permintaan  dan penawaran . Harga pasar saham juga 

menunjukan nilai dari perusahaan itu sendiri.
28

 semakin tinggi nilai dari 

                                                             
27

 Syamsuddin, Lukman, Manajemen keuangan perusahaan, ( Jakarta :PT. Raja Grafindo 

Persada, 2001) h .42-44 
28

 Garrison, Noreen, Brewer. Managerial Accounting (Akutansi Manajerial). buku ke-2, edisi 

11. (Jakarta:Salemba Empat, 2007) h.34 
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harga pasar saham suatu perusahaan, maka investor akan tertarik untuk 

menjual sahamnya. Bursa saham merupakan salah satu indicator 

perekonomian suatu Negara maka diperlukan suatu perhitungan tentang 

transaksi yang terjadi dalam bursa sepanjang periode tertentu.
29

 

Nilai saham dalam praktik perdagangan saham dibedakan menurut 

cara pengalihan dan manfaat yang diperoleh bagi pemegang saham, nilai 

saham terbagi atas tiga jenis : 

1. Par Value (Nilai Nominal) adalah nilai yang tercantum pada 

saham yang bersangkutan yang berfungsi untuk tujuan 

akutansi. Nilai nominal suatu saham harus ada dan 

dicantumkan pada surat berharga saham dalam mata uang 

rupiah, bukan dalam bentuk mata uang asing. 

2. base price (Harga Dasar) suatu saham erat kaitannya dengan 

pinjaman emisi (underwriter) dan emiten, dengan demikian 

akan diketahui berapa harga saham emiten itu akan dijual 

kepada masyarakat biasanya untuk menetukan harga perdana. 

3. Harga Pasar Perdana meruapakan harga jual dari perjanjian  

emisi kepada investor, maka harga pasar adalah harga jual dari 

investor yang satu dengan  investor lain. Harga saham tersbut 

terjadi setelah saham dicatatkan di bursa efek.30 

 

                                                             
29

 Hansen, Mowen,. Management Accounting (Akutansi Management). buku ke-2, edisi 7. 

(Jakarta: Salemba Empat, 2005) h.44 
30

 Ibid Hansen, Mowen,. Management Accounting………… h 44 
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C. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan antara Rasio Lancar (Current Ratio) terhadap Harga Saham 

Rasio lancar digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan 

untuk membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang telah jatuh tempo 

pada saat ditagih secara keseluruhan. Rasio lancar suatu perusahaan dikatakan 

baik apabila harga saham meningkat. Investor akan lebih cenderung 

mempertimbangkan perusahaan yang rasio keuangannya baik dengan kata lain 

kesehatan perusahaan yang mampu memenuhi kewajibannya. 

H1: Rasio lancar (current rasio) berpengaruh secara positif terhadap harga 

saham perusahaan.
31

 

2. Hubungan antara Rasio Cepat (Quick Ratio) terhadap Harga Saham 

Rasio cepat digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan 

memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka 

pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan 

(inventory). Rasio cepat akan memberikan informasi kepada investor 

tentang laporan keuangan perusahaan yaitu kemampuan kewajiban 

perusahaan membayar utang jangka pendek, hal ini akan berpengaruh 

apabila rasio cepat perusahaan mampu melunasi utang jangk pendeknya 

maka laporan keuangan perusahaan tersebut akan baik dan info inilah yang 

akan membuat harga saham meningkat semakin baik. 

H2: Rasio cepat (quick rasio) berpengaruh secara positif terhadap harga 

saham perusahaan.
32
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D. Hipotesis

Berdasarkan uraian di latar belakang dan tinjauan pustaka, maka dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Rasio Lancar (Current Ratio) berpengaruh positif terhadap harga saham 

syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) (Studi Kasus PT. 

Indofood Periode 2015-2017) 

H2: Rasio Cepat (Quick Ratio) berpengaruh positif terhadap harga saham 

syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) (Studi Kasus PT. 

Indofood Periode 2015-2017) 

E. Kerangka Pemikiran

32
 Ibid  Hansen, Mowen,. Management Accounting ………….. h 44 
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