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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Saham syariah menurut (Sutaedi, 2011) merupakan saham yang diterbitkan 

oleh perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, saham 

syariah tidak diterbitkan pada perusahaan dibidang perjudian, riba, memproduksi 

barang yang diharamkan seperti bir dan lain-lain. Pendapat para ulama yang 

menyatakan diperbolehkannya jual beli saham antara lain dikemukakan oleh Dr. 

Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bahwa“Bermuamalah dengan (melakukan 

kegiatan transaksi atas) saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah 

mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya.” Keputusan 

Muktamar ke-7 Majma Fiqh tahun 1992 di Jeddah juga membolehkan menjual atau 

menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada 

perseroan. Hal tersebut yang melatarbelakangi Majelis Ulama Indonesia yang 

mengeluarkan fatwa tentang pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip-

Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal pada tahun 2003.  

Saham syariah mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh DSN-MUI No 

40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip 

Syariah di Bidang Pasar Modal menjelaskan bahwa jenis usaha, produk barang, dan 

akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang 

menerbitkan efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Jenis 

kegiatan yang dilarang oleh prinsip syariah adalah perjudian dan permainan yang 

tergolong judi atau perdagangan terlarang, lembaga keuangan konvensional 
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(ribawi), termasuk perbankan atau asuransi konvensional, produsen, distributor 

serta pedagang makanan dan minuman yang haram, produsen dan distributor serta 

penyedia barang-barang dan jasa yang merusak moral dan mengandung mudarat, 

melakukan investasi pada emiten yang nisbah hutangnya kepada lembaga keuangan 

ribawi lebih dominan. 

Kelompok saham syariah di tempatkan pada Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI) yang dinaungi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) merupakan indeks saham syariah komposit yang tercatat di BEI. 

ISSI digunakan sebagai indikator dari kinerja pasar saham syariah Indonesia. 

Menurut website Bursa Efek Indonesia ISSI meliputi seluruh saham syariah yang 

tercatat di BEI dan masuk dalam Daftar Efek Syariah yang di terbitkan oleh Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK). Perkembangan saham syariah menunjukkan perkembangan 

yang terus meningkat. Nilai indeks saham syariah yang terdapat di Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) untuk tahun 2015-2017 nampak pada tabel berikut ini. 

Tabel 1.1 

Kinerja Indeks Saham Syariah Indonesia 

No Tahun Indeks ISSI 

1 2015   142,094 

2 2016   174,088 

3 2017 180,34 

Sumber : http://www.idx.co.id  

ISSI merupakan kelompok saham yang berdasarkan prinsip syariah. Kinerja 

indeks ISSI dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan 

perkembangan. Indeks pada tahun 2015 adalah sebesar 142,094 pada tahun 2016 

adalah sebesar 174,088 tahun 2017 sebesar180,34. 
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Kelompok ISSI merupakan seluruh saham syariah yang terdaftar di Bursa Efek 

di Indonesia, tak terkecuali adalah saham perusahaan restoran, hotel dan pariwisata. 

Menurut website resmi BEI yaitu idx.co.id perusahaan subsektor restoran, hotel, 

dan pariwisata terus mengalami peningkatan, khususnya perusahaan yang bergerak 

di bidang penyedia jasa pariwisata syariah.  

Sebagai negara yang mayoritas muslim Indonesia terus berupaya dalam 

mengembangkan potensi pariwisata halal. Pada tahun 2013 pemerintah Indonesia 

melalui kementrian Pariwisata menetapkan tiga belas provinsi untuk menjadi 

destinasi wisata halal unggulan. Hasilnya Pada tahun 2016 Indonesia berhasil 

menerima dua belas penghargaan World Halal Tourism Award di Dubai. Menurut 

Global Muslim Travel Index (GMTI) tahun 2018 Indonesia menempati posisi 

kedua negara penyedia wisata halal di dunia. Penghargaan-penghargaan tersebut 

merupakan hasil dari upaya pemerintah dalam mengembangkan industri pariwisata 

syariah, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut menunjukkan kinerja yang 

meningkat. Perusahaan-perusahaan tersebut di Bursa Efek Indonesia masuk dalam 

sektor trade, services & investment. Indeks saham sektor trade, services & 

investment adalah sebagai berikut. 

Tabel 1.2 

Indeks Trade, Services & Investment 

No Tahun Indeks Trade, Services & 

Investment 

1 2015 813,561 

2 2016 845,925 

3 2017 894,52 

Sumber : http://www.idx.co.id  
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Indeks saham sektor Trade, Services & Investment mengalami peningkatan. 

Pada tahun 2015 indeks sektor Trade, Services & Investment menunjukkan angka 

813,561, pada tahun 2016 adalah 845,925, tahun 2017 mengalami peningkatan 

yaitu sebesar894,52. Investor dalam melakukan investasi harapan yang di inginkan 

adalah memperoleh return atau keuntungan atas investasi yang dilakukan. Penilaian 

investor terhadap suatu saham perusahaan diantaranya adalah dengan 

memperhatikan kinerja perusahaan yang menerbitkan saham di bursa efek. Faktor 

yang dapat digunakan sebagai parameter untuk mengetahui kinerja perusahaan 

adalah informasi keuangan perusahaan dan informasi pasar atau saham. Informasi 

keuangan dan informasi pasar yang dapat digunakan dapat digunakan untuk 

memprediksi return saham adalah berupa rasio keuangan.  

Analisis rasio keuangan menurut (Martani, Mulyono, & Khairurizka, 2009) 

bahwa dapat membantu investor dalam membuat keputusan dan memprediksi 

keadaan perusahaan di masa mendatang. Rasio Keuangan juga dapat memberikan 

peringatan tentang melemahnya kondisi keuangan perusahaan. Rasio yang 

berkaitan dengan return saham adalah rasio Profitabilitas, Rasio Likuditas, dan 

Rasio Solvabilitas. 

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba dari sumber dana yang dimiliki. Menurut (Fitri & 

Herlambang, 2016) rasio profitabilitas yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Return on Asset (ROA). Rasio tersebut merupakan rasio yang berkaitan dengan laba 

perusahaan. ROA mengukur kemampuan menghasilkan laba dari total aktivas yang 

digunakan. Menurut (Prihantini, 2009) setiap perusahaan berusaha agar nilai ROA 
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mereka tinggi, semakin besar nilai ROA maka semakin baik perusahaan 

menggunakan assetnya untuk mendapatkan laba.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Kesuma, 2015) Variabel ROA 

memiliki pengaruh terhadap return saham. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi ROA maka semkain tinggi pula return saham, hal ini dapat 

dikatakan bahwa ROA memiliki hubungan yang positif dengan return saham. 

penjelasan yang sama juga disampaikan oleh (Prihantini, 2009) bahwa ROA 

memiliki pengaruh positif terhadap return saham. 

(Maulina Erzard & Afrizal, 2017) juga melakukan penelitian yang sama. 

Penelitian yang berjudul The Effect of Financial Ratios Toward Sharia Stock Return 

in Jakarta Islamic Index (JII) ini menunjukkan hasil bahwa ROA secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham syariah. Faktor ROA dari 

beberapa penelitian dapat dijadikan variabel dalam penelitian ini. 

Rasio likuiditas menurut (Abdillah, 2013) merupakan rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya pada saat 

ditagih. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajibannya saat ditagih berarti 

perusahaan tersebut likuid. Pada rasio likuiditas yang dapat dikaitkan dengan return 

saham adalah Current Ratio (CR). CR merupakan rasio perbandingan antar aktiva 

lancar dan hutang lancar. 

Rasio solvabilitas menurut (Abdillah, 2013) merupakan rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya 

yang ditunjukkan oleh beberapa bagian dari modal sendiri yang digunakan untuk 

membayar. Rasio solvabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio 
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Debt To Equity Ratio (DER) yang mana rasio ini akan memengaruhi kinerja 

perusahaan dan menyebabkan apresiasi dan depresiasi harga saham.  

Menurut (Kesuma, 2015) pada penelitian mereka, variabel DER tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Penelitian yang 

dilakukan oleh (Ramdhani, 2013) variabel DER  dan ROA tidak berpengaruh 

terhadap return saham. Tentunya hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh 

(Kesuma, 2015) yang menyatakan bahwa ROA memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap return saham. 

Berdasarkan latar belakang di atas dan adanya beberapa penelitian terdahulu 

yang saling bertentangan maka perlu diajukannya penelitian untuk menganalisis 

pengaruh Return on Asset (ROA), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER) 

terhadap return saham. Sehingga penelitian ini berjudul  analisis Pengaruh Rasio 

Keuangan Terhadap Return Saham Syariah Perusahaan Hotel, Restoran, dan 

Pariwisata Periode tahun 2014-2017. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah 

sebagai berikut.  

1.  Bagaimana Return on Asset (ROA) berpengaruh terhadap return saham syariah 

perusahaan hotel, restoran dan pariwisata? 

2. Bagaimana Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap return saham 

syariah perusahaan hotel, restoran dan pariwisata? 

3. Bagaimana Current Ratio (CR) berpengaruh signifikan terhadap return saham 

syariah saham syariah perusahaan hotel, restoran dan pariwisata? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut 

1. Untuk menganalisis pengaruh Return on Asset (ROA) terhadap return saham 

syariah saham syariah perusahaan hotel, restoran dan pariwisata. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap return 

saham syariah saham syariah perusahaan hotel, restoran dan pariwisata. 

3. Untuk menganalisis tentang pengaruh Current Ratio (CR) terhadap return 

saham syariah saham syariah perusahaan hotel, restoran dan pariwisata.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan 

digunakan sebagai bahan informasi dan acuan dalam penelitian yang serupa. 

2. Manfaat  Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara langsung 

diantaranya:  

a. Bagi investor penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan 

atau pedomam dan bahan pertimbangan dalam aktivitas investasi 

khususnya invetasi saham syariah. 

b. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan masukan dalam mengelola keuangan perusahaan agar 

kedepannya perusahaan lebih baik dalam mengelola keuangannya. 

c. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diaharapkan dapat dijadikan 

bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan. Terutama 

kebijakan di dunia invetasi saham syariah. 
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E. Batasan Istilah 

Batasan istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut  

1. Riba adalah setiap kelebihan antara nilai barang yang diberikan dengan nilai 

barang yang diterima. Riba juga dapat dikatakan bahwa setiap tambahan 

atas manfaat masuk dalam kategori riba. 

2. Dharar adalah istilah bahasa arab yang artinya suatu kegiatan atau tansaksi 

yang mengandung unsur bahaya. 

3. Gharar adalah suatu kegiatan atau transaksi yang mengandung unsur 

ketidakjelasan.  

4. Maysir adalah istilah bahasa arab yang dapat diartikan sebagai perjudian 

5. Riswah adalah suatu tindakan yang mengandung unsur suap. 

6. Restoran Syariah adalah penyedia jasa makanan dan minuman yang harus 

bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. 

7. Hotel syariah adalah penyedia akomodasi berupa kamar-kamar beserta 

fasilitasnya yang dikelola dengan prinsip syariah. 

8. Pariwisata syariah adalah kegiatan wisata yang didukung dengan fasilitas 

layanan yang memadai yang dikelola dengan menggunakan prinsip syariah. 

9. DSN-MUI adalah singkatan dari Dewan Syariah Nasional yang dibentuk 

oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tujuan mengeluarkan fatwa atas 

berbagai macam permasalahan. 
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F. Asumsi Dasar Penelitian  

Asumsi yang mendasari penelitian ini adalah sebagi berikut. 

1. Diasumsikan bahwa harga saham dan tingkat inflasi stabil sehingga return 

saham dapat dihitung. 

2. Diasumsikan bahwa keadaan perusahaan dalam keadaan stabil dan tidak terjadi 

pergantian kepemimpinan. 

3. Diasumsikan bahwa laporan keuangan perusahaan tidak terjadi manipulasi.  

4. Diasumsikan bahwa hotel syariah tidak menyediakan fasilitas hiburan yang 

mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan tindakan asusila. 


