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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dunia bisnis penuh dengan persaingan yang sangat ketat. Oleh karena 

itu, suatu lembaga keuangan dituntut untuk meningkatkan kinerja perusahaan 

untuk menarik dan mendapatkan investor. Bagi para investor, sebelum mereka 

menentukan  untuk menginvestasikan dana mereka, tentunya memerlukan 

informasi mengenai perusahaan yang nanti akan dipilih, maka dari itu setiap 

perusahaan harus bekerja keras dan meningkatkan kualitas perusahaan 

sehingga bisa menarik minat para investor. 

 Perusahaan pada saat ini berusaha menarik para investor baik investor 

dalam negeri maupun investor luar negeri untuk menanamkan modalnya. Pasar 

modal didefinisikan sebagai suatu tempat dimana berlangsungnya segala 

kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan efek, perusahaan public yang 

berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek.1 

  Saham merupakan surat berharga yang paling populer dan dikenal luas 

di masyarakat. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim maka 

saham terdiri dari saham biasa dan saham preferen. Ditinjau dari cara 

peralihannya, saham terdiri dari: saham atas unjuk dan saham atas nama. 

Ditinjau dari kinerja perdagangan, saham terdiri dari: saham unggulan, saham 

pendapatan, saham spekulatif, saham siklikal.2

 
1 Tjiptono Darmadji and Hendy M. Fahruddin, Pasar Modal Di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 

2012). 
2 Darmadji and M. Fahruddin. 
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 Saham biasa (common stoks), yaitu saham yang menempatkan 

pemiliknya paling junior terhadap pembagian deviden, dan hak atas harta kekayaan 

perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi sedangkan aham preferen 

(preferred stocks), merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara 

obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti 

bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki 

investor. Ditinjau dari cara peralihannya, saham dibagi menjadi dua: Saham atas 

unjuk (bearer stocks), artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, 

agar mudah dimudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lain, 

sedangkan saham atas nama (registered stocks) yaitu saham yang ditulis dengan 

jelas siapa nama pemiliknya, dimana cara peralihannya harus melalui prosedur 

tertentu. 

 Ditinjau dari kinerja perdagangan, saham dibagi menjadi empat: saham 

unggulan (blue-chips stocks), yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang 

memiliki reputasi tinggi, sebagai leader di industri sejenis, memiliki 

pendapatan yag stabil dan konsisten dalam membayar deviden. Saham 

pendapatan (income stokcs), yaitu saham dari suatu emiten yang memiliki 

kemampuan membayar deviden lebih tinggi dari rata-rata deviden yang 

dibayarkan pada tahun sebelumnya. Saham spekulatif (speculative stocks), 

yaitu saham suatu perusahaan yang tidak secara konsisten memperoleh 

penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai kemungkinan 

penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti. Sedangkan  

saham siklikal (counter cylical stocks), yaitu saham yang tidak terpengaruh 

oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. 
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  Return merupakan tingkat keuntungan yang diperoleh dari investasi. 

Return dibagi menjadi dua yaitu return yang sesungguhnya (actual return) dan 

return yang diharapkan (expected return) akan diperoleh oleh investor pada 

masa yang akan datang. Tingkat keuntungan (return) merupakan rasio antara 

pendapatan investasi selama beberapa periode dengan jumlah dana yang di 

investasikan. Pada umumnya investor mengharapkan keuntungan yang tinggi 

dengan resiko yang serendah mungkin. Ada faktor internal dan eksternal yang 

mempengaruhi return saham investasi. Faktor internal perusahaan seperti 

struktur permodalan, kualitas dan reputasi manajemen, struktur utang 

perusahaan dan sebagainya, sedangakan faktor eksternal seperti pengaruh 

kebijakan moneter dan fiskal, perkembangan sektor industri, inflasi dan 

sebagainya.3 

  Cara untuk memprediksi sebuah return saham  adalah dengan 

menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan dapat dibagi menjadi 5 macam 

yaitu: rasio likuiditas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan luikuiditas 

jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar relatif terhadap hutang 

lancarnya. Rasio profitabilitas, yaitu  rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjulan. Rasio 

solvabilitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi segala kewajiban jangka panjang. Rasio pasar, yaitu rasio yang 

mengukur harga pasar saham relatif terhadap nilai bukunya, dan yang terakhir 

yaitu rasio aktivitas yaitu rasio yang mengukur seberapa jauh efektivitas 

 
3 Mahardika I Nyoman Febri and Sri Artini Luh Gede, ‘Pengaruh Rasio Pasar Dan Rasio 

Profitabilitas Terhadap Return Sahan Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia’, E-Jurnal Manajemen 

Unud, 6.4 (2017). 
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perusahaan dalam mengerjakan sumber dananya.4 Contoh-contoh rasio 

keuangan ada berbagai macam seperti Return On Asset (ROA), Return On 

Equity (ROE), dan Net Profit Margin (NPM) 

  Return On Assets (ROA) merupakan bentuk dari rasio profitabilitas 

yang mengukur kemampuan perusahaan dalam mengasilkan laba dengan 

menggunakan total aktiva yang ada, setelah biaya-biaya modal (biaya yang 

digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis.5 Penelitian yang 

dilakukan oleh Fitri dan Herlambang (2016) menunjukan bahwa ROA 

memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap return saham. 

  Net Profit Margin (NPM) digunakan untuk mengukur laba bersih yang 

didapatkan dari total penjualan. Rasio ini digunakan untuk melihat berapa 

perbandingan laba yang bisa dihasilkan dengan penjualan yang dimiliki 

perusahaan.6 Penelitian yang dilakukan oleh Mahardika dan Artini (2017) 

menunjukan bahwa NPM memberikan pengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap return saham. 

  Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur tingkat 

pengembalian sebuah perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Semakin 

tinggi ROE menunjukan bahwa perusahaan dapat memberikan penghasilan 

yang besar pagi pemilik saham.7 Penelitian yang dilakukan oleh Supadi dan 

 
4 Novia Eka Fitri and Leo Herlambang, ‘Pengaruh Rasio Profitabilitas, Rasio Solvabilitas, Dan Rasio 

Likuiditas Terhadap Return Saham Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Dalam 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2011-2014’, Jurnal Ekonomi Syariah, 3.2 (2016), 

625–42. 
5 Eka Fitri and Herlambang. 
6 I Nyoman Febri and Luh Gede. 
7 I Nyoman Febri and Luh Gede. 
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Amin (2012) menunjukan bahwa ROE memberikan pengaruh positif terhadap 

return saham syariah. 

  Bursa Efek Indonesia bukan hanya meluncurkan JII (Jakarta Islamic 

Index) tetapi juga meluncurkan ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia) pada 

tanggal 12 Mei 2011, Indeks ini mencerminkan pergerakan saham-saham yang 

masuk dalam daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan Bapepamdan LK.8 

Indeks Saham Syariah Indoensia (ISSI) memiliki 9 sektor yaitu sektor 

pertanian, sektor pertambangan, sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka 

industri, sektor industri barang konsumsi, sektor properti dan real estate, sektor 

infrastruktur, utilitas dan transportasi, sektor keuangan, serta sektor 

perdagangan, jasa dan investasi.  

  Perusahaan-perusahaan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah telah 

diatur dalam Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. 

72/D.04/2018 yang membahas tentang perusahaan-perusahaan yang telah 

terdaftar pada Daftar Efek Syariah, dimana kriteria-kriteria perusahaan yang 

masuk dalam Daftar Efek Syariah telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan No. 35/POJK.04/2017 tentang kriteria dan penerbitan Daftar Efek 

Syariah.9 

 ISSI merupakan indeks saham yang mencerminkan keseluruhan saham 

syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Daftar Efek Syariah 

(DES). Konstituen direview setiap 6 bulan sekali (Mei dan November). 

Konstituen ISSI juga dilakukan penyesuaian apabila ada saham syariah yang 

baru tercatat atau dihapuskan dari DES. Metode perhitungan indeks ISSI 

 
8 Eka Fitri and Herlambang. 
9 www.ojk.go.id. 
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menggunakan rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar. Tahun dasar yang 

digunakan dalam perhitungan ISSI adalah awal  penerbitan DES yaitu 

Desember 2007.10  

Analis dari Panin Sekuritas Hartanto (2019) mengatakan sektor properti 

selalu diuntungkan apabila mata uang rupiah mengalami penguatan terhadap 

mata uang dolar Amerika Serikat (AS). Sektor properti banyak dipengaruhi 

oleh kegiatan investasi maupun spekulasi, dengan penguatan rupiah, maka 

investasi di sektor properti kembali menarik perhatian investor. Hal yang sama 

diungkapkan oleh analisis Binaartha Sekuritas yaitu Aji (2019) yang 

mengatakan bahwa penguatan mata uang rupiah terhadap dolar Amerika 

Serikat (AS) yang masih terbuka lebar, sehingga harapan penguatan disektor 

properti akan terus terjadi.11 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penelitian ini akan 

membahas  beberapa rasio keuangan yaitu Net Profit Margin (NPM), Return 

On Assets (ROA), Return On Equity (ROE) yang mempengaruhi sebuah return 

saham  syariah sektor properti dan real estate yang ada pada ISSI (Indeks 

Saham Syariah Indonesia).  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pengaruh Net Profit Margin (NPMterhadap return saham sektor 

properti dan real estate yang ada pada ISSI (Indeks Saham Syariah 

Indonesia) periode 2016-2018?  

 
10 I Nyoman Febri and Luh Gede. 
11 Houthmand Saragih, ‘Saatnya Berburuh Saham Properti’ (CNBC INDONESIA, 2019). 
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2. Bagaimana Pengaruh Return On Assets (ROA) terhadap return saham 

sektor properti dan real estate yang ada pada ISSI (Indeks Saham Syariah 

Indonesia) periode 2016-2018?  

3. Bagaimana Pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap return saham 

sektor properti dan real estate yang ada pada ISSI (Indeks Saham Syariah 

Indonesia) periode 2016-2018? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis dan memberikan hasil empiris bahwa Net Profit Margin 

(NPM) berpengaruh return saham sektor properti dan real estate yang ada 

pada ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia) periode 2016-2018. 

2. Untuk menganalisis dan memberikan hasil empiris bahwa Return On Assets 

(ROA) berpengaruh return saham sektor properti dan real estate yang ada 

pada ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia) periode 2016-2018. 

3. Untuk menganalisis dan memberikan hasil empiris bahwa Return On Equity 

(ROE) berpengaruh return saham sektor properti dan real estate yang ada 

pada ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia) periode 2016-2018. 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

  Sebagai suatu bahan pembelajaran untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan.  Khususnya yang berkaitan dengan rasio keuangan dan return 

saham. Dalam penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk 

penelitian selanjutnya.   
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2. Manfaat Praktis 

 Diharapkan dalam penelitian ini perusahaan-perusahaan khususnya 

perusahaan sektor propertI dan real estate yang tercatat pada ISSI (Indeks 

Sahama Syariah Indonesia, dapat menjadikan sebuah bahan perbandingan 

atau pertimbangan dalam pengambilan yang berkaitan dengan kinerja 

keuangan perusahaan serta menjadi pertimbangan untuk para investor dalam 

mengambil sebuah keputusan untuk berinvestasi. 

E. Asumsi Dasar Penelitian  

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, serta asumsi dasar penelitian.  

BAB II: KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini meliputi teori yang melandasi penelitian ini, yaitu tentang tentang 

pengertian saham dan return saham serta pengertian tetang rasio yang 

mempengaruhi return saham yaitu NPM,  ROA, ROE. Selanjutnya terdapat 

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, kerangka teoritis 

masalah penelitian, kerangka penelitian, dan hipotesis yang merupakan 

dugaaan awal dari hasil penelitian. 

BAB III: METODE PENELITIAN.  

Bab ini meliputi secara detail pendekatan dan jenis metode penelitian yang 

digunakan, populasi dan sampel penelitian, objek penelitian, operasional 

variabel yang digunakan, metode pengumpulan dan analisis data.   
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BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN. 

Bab ini Akan dijelaskan tentang hasil analisis data yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.  

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, 

pembahasan keterbatasan penelitian, dan saran ditujukan kepada pihak yang 

berkepentingan, serta peneliti selanjut.  


