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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi return saham syariah pada perusahaan yang tergabung di Jakarta
Islamic Index. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Data
diperoleh dari data sekunder laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia pada tahun 2013-2015. Teknik analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hipotesis dalam penelitian
ini didasarkan pada penelitian terdahulu dan berbagai teori pendukung lainnya .
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio pasar (earning per share) dan
leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham syariah. Variabel
return on asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap return saham syariah pada
perusahaan yang terdaftar di JII. Dengan begitu para investor dapat melihat rasio
profitabilitas dalam melakukan investasi.
Kata kunci: Rasio Pasar (EPS), Leverage (DER), Profitabilitas (ROA),
Return Saham Syariah.
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ABSTRACT

The objecitve of this research is to obtain and analyze the determinant of
islmaic stock return on company listed in Jakarta Islamic Index. This research
using purposive sampling methods and the data is obtain from secondary data
from listed company’s annual reports on the period of 2013-2015. This research
us Multiple Regression Analysis and the hypothesis in this research are based on
previous research and several others supporting theory.
The results of this research show that market ratio (EPS) and leverage
(DER) have no significant impact on islamic stock return. On the other hands,
profitability ratio (return on asset) have significant impact on islamic stock
return. Based on that, the investor can consider profitability ratio (return on
asses) when investing.
Keywords: Market Ratio (EPS), Leverage (Debt to Equity Ratio), Profitability
(Return on Assets), Islamic Stock Return.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang Masalah
Pasar modal memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi suatu

negara. Pasar modal Indonesia merupakan pasar modal yang mengalami
perkembangan pesat. Hal tersebut mendorong para pemilik modal (investor) yang
mempercayakan dananya untuk di investasikan di pasar modal. Pasar modal yang
semakin berkembang, ini menunjukkan pasar modal di Indonesia cukup baik
kepercayaannya bagi pemodal yang ingin menginvestasikan dananya. (Amalina,
2013)
Pasar modal merupakan tempat bertemunya penawaran dan permintaan
sekuritas jangka panjang. Penawaran dilakukan oleh perusahaan

yang

mendaftarkan perusahaannya ke Bursa Efek Indonesia, sedangkan permintaan
dilakukan oleh investor yang berperan sebagai pelaku utama karena menyediakan
dan memasok dana ke pasar modal. Menurut Nafik (2009) saat ini masih belum
banyak masyarakat yang ingin melakukan investasi ke pasar modal karena
memiliki anggapan bahwa berinvestasi ke pasar modal adalah judi. Oleh sebab itu
muncullah new trend’s demand yang membutuhkan keterbukaan dan transparansi
pasar serta adanya pasar yang fair dan produk yang mampu menjawabnya yaitu
Islamic product. Salah satu Islamic product yang terus menunjukkan
perkembangan positif adalah saham syariah. Bangkitnya

ekonomi

Islam

di

Indonesia dewasa ini menjadi fenomena yang menarik dan menggembirakan bagi
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masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam maupun yang minoritas
beragama non Islam. Perbedaannya dapat dilihat pada instrumen dan mekanisme
transaksinya, sedangkan perbedaan nilai indeks saham syariah dengan nilai indeks
saham konvensional terletak pada kriteria saham emiten yang harus memenuhi
prinsip-prinsip dasar syariah yaitu maisyir, ghahrar, riba dll. (Hanani, 2011)
Menurut (Haanurat, 2013). Perkembangan Pasar modal syariah telah
mengalami kemajuan sehingga menimbulkan niat bagi investor melakukan
investasi pada pasar modal syariah. Investasi di pasar modal merupakan kegiatan
muamalah yang dianjurkan, dan merupakan bentuk aktif dari ekonomi syariah.
Saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) memiliki kriteria, yaitu
saham yang sesuai dengan prinsip syariah Islam.
Prinsip dasar saham secara syariah yaitu bersifat musyarakah jika ada dua
pihak atau lebih ingin berinvestasi dan dana nya dikumpulkan menjadi satu
terlebih dahulu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana
dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan
risiko berdasarkan porsi kontribusi dana, bersifat mudharabah jika mutlak ingin
berinvestasi seorang diri. Keuntungan akan dibagikan dan jika ada kerugian maka
akan ditanggung (jika terjadi likuiditasi) atau berdasarkan profit-loss sharing.

Investor dalam melakukan investasi pada saham harapan yang diinginkan
adalah memperoleh return. Pilihan investor terhadap saham perusahaan yang
tergabung dalam kelompok saham syariah juga tidak lepas dari adanya return
yang diharapkan. Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi, return
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dapat berupa realisasi yang sudah terjadi atau return ekspektasi yang belum terjadi
tetapi yang diharapkan akan terjadi dimasa yang akan datang. Return realisasi itu
juga dapat digunakan sebagai salah satu untuk mengukur kinerja di perusahaan
(Jogiyanto, 2009:111) dalam (Ashiddiqiy, 2012)
Investor dalam melakukan investasi pada saham mengharapkan agar
mendapat return. Pilihan investor terhadap saham perusahaan yang tergabung
dalam kelompok syariah juga tidak lepas dari adanya return yang diharapkan.
Penilaian investor terhadap suatu saham perusahaan diantaranya adalah dengan
memperhatikan kinerja perusahaan yang menerbitkan saham. Oleh karena itu
return saham sangat penting bagi perusahaan karena digunakan sebagai salah satu
pengukuran kinerja dari suatu perusahaan sehingga perusahaan berusaha menjaga
dan memperbaiki kinerjanya yang dapat mempengaruhi return saham agar
portofolio saham yang diinvestasikan meningkat.
Untuk mengetahui tingkat resiko dan ketidakpastian yang akan terjadi,
seorang investor memerlukan sejumlah informasi mengenai kinerja perusahaan
agar dapat mengambil keputusan saham perusahaan mana yang akan dipilih.
Bagaimana dan apa saja faktor yang mempengaruhi seperti perputaran assetnya,
tingkat hutang dan lain sebagainya dilihat dari laporan keuangan nya. Dalam hal
ini, suatu saham perusahaan memiliki beberapa jenis kelompok. Salah satunya
adalah saham syariah, yaitu saham yang diperjual belikan dan tidak melanggar
syariah. Kelompok saham syariah ini dimasukkan dalam kelompok Jakarta
Islamic Index (JII).
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Jakarta Islamic Index (JII), yang merupakan benchmark saham syariah di
Indonesia terdiri dari 30 saham yang diseleksi setiap 6 bulain sekali, tepatnya
setiap bulan Mei dan November. Keberadaan kelompok saham-saham syariah
dalam Jakarta Islamic Index (JII) relatif masih baru, tetapi dari tahun ke tahun
index saham syariah dalam kelompok (JII) menunjukan nilai yang terus naik.
(Syahputri & Herlambang, 2013)
Untuk dapat menghasilkan return yang diinginkan investor (shahib almal) di masa yang akan datang, diperlukan analisis untuk mengetahui apakah
saham di pasar mencerminkan nilai sebenarnya dari saham perusahaan yang
diperdagangkan tersebut. Penilaian investor (shahib al-mal) terhadap suatu saham
perusahaan diantaranya adalah dengan memperhatikan kinerja perusahaan yang
menerbitkan saham (Haanurat, 2013). Oleh karena itu return saham sangat
penting bagi perusahaan karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja
dari suatu perusahaan, sehingga perusahaan bertanggung jawab untuk menjaga
dan memperbaiki kinerjanya yang dapat mempengaruhi return saham agar
portofolio saham yang diinvestasikan meningkat.
Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu rasio pasar,
leverage dan profitabilitas. Rasio pasar memberikan informasi seberapa besar
masyarakat (investor) atau para pemegang saham menghargai perusahaan,
sehingga mereka mau membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih tinggi
dibanding dengan nilai buku saham. (Sari, 2013) Dalam penelitian ini Rasio Pasar
diproksikan dengan EPS (Earning Per Share) yang merupakan ukuran
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan perlembar saham bagi
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pemiliknya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Lilik Sri Hariani (2010) EPS
berpengaruh positif signifikan terhadap return saham syariah. Namun terdapat
perbedaan dengan penelitian menurut Rianti Syahputri (2015) EPS berpengaruh
tidak signifikan secara parsial terhadap return saham perusahaan. Penelitian
Septriani Ningsih dan Dinnul Alfian Akbar (2013) EPS tidak berpengaruh
signifikan secara parsial terhadap return saham syariah. Sedangkan penelitian
Anisa Ika Hanani (2008) EPS tidak berpengaruh terhadap return saham syariah.
Rasio leverage menunjukkan kapasitas perusahaan untuk memenuhi
kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam penelitian ini
diproksikan dengan debt to equity (DER) adalah rasio yang menunjukkan sejauh
mana perusahaan dibiayai oleh utang. Rasio ini menunjukkan komposisi atau
struktur modal dari total pinjaman (hutang) terhadap total modal yang dimiliki
perusahaan. Beberapa peneliti sebelumnya seperti Mohammad Shadiq Khairi
(2012), Chuzaimah dan Nur Amalina (2014) secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap return saham syariah. Hasil penelitian Prince Acheampong,
Evans Agalega & Albert Kwabena Shibu (2014) DER berpengaruh negatif
terhadap stock return. Sedangkan penelitian menurut Ropikul Ala Rahman (2014)
debt to equity berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap return saham
syariah. Namun terdapat hasil yang berbeda pada penelitian Anisa Ika Hanani
(2008) debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap return saham syariah, serta
penelitian Septriani Ningsih dan Dinnul Alfian Akbar (2013) DER tidak
berpengaruh signifikan secara parsial terhadap return saham syariah.
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Rasio profitabilitas adalah dapat mengukur seberapa besar kemampuan
perusahaan memperoleh laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, asset,
maupun laba bagi modal sendiri. Dalam penelitian ini diproksikan dengan ROA
(return on asset) digunakan untuk mengetahui kinerja perusahaan berdasarkan
kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan jumlah assets yang dimiliki.
Seperti penelitian yang dilakukan oleh Lilik Sri Hariani (2010) rasio profitabilitas
dengan ROA berpengaruh signifikan terhadap return saham syariah. Berbeda
dengan penelitian Chuzaimah dan Nur Amalina (2014) return on asset ada
pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap return saham. Sedangkan
menurut penelitian Ropikul Ala Rahman (2014) dan Rianti Syahputri (2015) rasio
profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap retun saham syariah.
Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Tingkat Pengembalian (Return) Saham Syariah (Pada
Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index)”
1.2

Masalah Penelitian

1.2.1 Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, dapat dirumuskan
beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Apakah terdapat pengaruh rasio pasar (EPS) terhadap return saham syariah
pada perusahaan yang terdaftar di JII?
2. Apakah terdapat pengaruh rasioleverage (DER) terhadap return saham
syariah pada perusahaan yang terdaftar di JII?
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3. Apakah terdapat pengaruh rasio profitabilitas (ROA) terhadap return saham
syariah pada perusahaan yang terdaftar di JII?

1.2.2 Pembatasan Masalah
Dalam penelitian ini, pembatasan masalah sebagai berikut:
1.

Fokus membahas rasio pasar, leverage dan profitabilitas untuk
melihat return sahamnya.

2.

Pengukuran rasio pasar

yang diproksikan dengan Earnings per

Share (EPS). Pengukuran leverage yang diproksikan dengan Debt to
Equity Ratio (DER). Pengukuran Profitabilitas diproksikan dengan
Return On Asset (ROA).
3.

Penelitian ini fokus pada return saham syariah yang diproksikan
dengan Sampel dalam penelitian ini merupakan Perusahaan yang
terdaftar di Jakarta Islamic Indeks (JII).

4.

Pembatasan periode penelitian dengan menggunakan pergerakan
harga saham yang dapat diambil di BEI periode tahun 2012-2015.

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memecahkan rumusan masalah yang
dikemukan, yaitu:
1. Menganalisis pengaruh rasio pasar terhadap return saham syariah.
2. Menganalisis pengaruh rasio leverage terhadap return saham syariah.
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3. Menganalisis pengaruh rasio profitabilitas terhadap return saham
syariah.

1.4

Manfaat penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian sebagai berikut :
1.

Bagi Emiten yaitu khususnya perusahaan-perusahaan yang masuk
dalam kelompok Jakarta Islamic Index (JII), dapat dijadikan sebagai
bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan kebijakan yang
berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan.

2.

Bagi Investor, dapat digunakan sebagai bahan pengambil keputusan
dalam menginvestasikan dananya pada sekuritas yang menghasilkan
return saham yang optimal. Dengan menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi

return

saham

diharapkan

investor

mampu

memprediksi return saham, dan menilai kinerja saham suatu
perusahaan.
3.

Bagi Penulis, menambah pengetahuan dan ketrampilan dalam
melakukan penganalisaan tentang pasar modal, khususnya mengenai
return saham. Bagi peneliti lain, dapat digunakan sebagai referensi
serta informasi mengenai return saham, khususnya saham syariah
dalam Jakarta Islamic Index (JII).
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1.5

Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi ini meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini memberikan gambaran tentang pasar modal dan jenis investasinya berupa
saham syariah dan tingkat return sahamnya serta variabel yang mempengaruhinya.
Rumusan Masalah, mengungkapkan apakah variabel yang digunakan berpengaruh
terhadap Return Saham Syariah di JII. Ruang Lingkup, mencakup pembatasan
terhadap pembahasan penelitian. Tujuan Penelitian, untuk mengetahui adakah
pengaruh variabel terkait dengan Return Saham Syariah. Manfaat penelitian serta
sistemaika penulisan yang menjelaskan sub-bab dalam penelitian ini.
BAB II : LANDASAN TEORI
Bab ini menjelaskan teori mengenai Signaliing Theory dan pasar modal yang
menggunakan syariat islam yaitu pasar modal syariah, JII, Saham Syariah,
keuntungan dan kerugian membeli sahan, return saham, dan faktor-faktor yang
mempengaruhi return saham syariah, hasil penelitian terdahulu dan penjelasan
masing-masing variabel.
BAB III : METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan Data
sekunder, model penelitian atau teknik yang dilakukan dengan analisis regresi
linier.
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BAB IV : HASIL DAN ANALISIS
Bab ini mendeskripsikan obyek penelitian yaitu perusahaan yang terdaftar di JII
sesuai syariat Islam serta membahas masalah dan hasil dari analisis pengaruh
EPS, DER dan ROA terhadap return saham syariah. Bab yang menguraikan
tentang analisis, interpretasi, dan pembahasan yang mengacu pada hasil
pengolahan data yang dilakukan sehingga dapat menjawab secara ilmiah
permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.
BAB V : KESIMPULAN
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian oleh penulis
serta saran bagi penelitian berikutnya.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Teori Sinyal (Signalling Theory)
Teori signalling menyatakan bahwa perusahaan dengan sengaja akan
memberikan sinyal pada pasar, dengan demikian pasar diharapkan dapat
membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk, Pada saat melakukan
penawaran perdana umum calon investor tidak sepenuhnya dapat membedakan
perusahaan yang berkualitas baik dan buruk. Secara garis besar signaling
signaling theory erat kaitanya dengan ketersediaan informasi.(Megginson, 1997).
Menurut Godfrey et al.(2010) menyatakan bahwa Sinyal yang diberikan
dapat berupa good news maupun bad news. Sinyal good news dapat berupa
kinerja perusahaan perbankan yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,
sedangkan bad news dapat berupa penurunan kinerja yang semakin mengalami
penurunan.
Berdasarkan signalling theory, jika manajer mengekspektasi tingkat
pertumbuhan profitabilitas yang tinggi di masa depan, maka mereka akan
mencoba memberikan sinyal tersebut kepada investor dan jika investor
mempercayai sinyal tersebut maka harga saham akan meningkat dan pemegang
saham akan mendapatkan keuntungan, serta berdampak pada return saham yang
tinggi pula. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan memberikan
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sinyal positif dari organisasi yang diharapkan dan akan mendapatkan
respon positif pula dari pasar, sehingga hal tersebut dapat memberikan
keuntungan yang kompetitif bagi perusahaan dan di sisi lain juga menguntungkan
bagi investor karena dapat membantu investor dalam menilai suatu perusahaan.
2.1.2

Pasar Modal
Menurut Tandelilin (2010) Pasar modal merupakan tempat bertemunya

antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak membutuhkan dana
dengan cara memperjualbelikan sekuritas, atau pasar untuk memperjualbelikan
sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari satu tahun seperti saham dan
obligasi.
Dalam hal ini, pihak kelebihan dana dapat mengunakan dananya untuk
diinvestasi di pasar modal guna mendapatkan return optimal. Bahkan seorang
investor dapat memilih akan menginvestasikan dananya dimana sesuai dengan
risiko yang akan dihadapi dengan tingkat pengembalian (return) yang diharapkan.
2.1.3

Pasar Modal Syariah
Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995

tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan
Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan
dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan
dengan Efek.
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Berdasarkan definisi tersebut, pasar modal syariah dapat diartikan sebagai
kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah
bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan.
Secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan
pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar
Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan
dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya
bersumberkan pada Al Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadits Nabi
Muhammad SAW.
Pasar modal syariah didefinisikan sebagai pasar modal yang menerapkan
prinsip Islam dalam aktivitas bisnis dan tidak memperbolehkan sesuatu yang
dilarang dalam hukum Islam seperti riba, maisyir, gharar dan lain-lain. Pasar
modal syariah resmi didirikan pada 14 Maret 2003 dengan ditandatanganinya nota
kesepahaman antara Bapepam dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI). Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal
telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai
dengan prinsip syariah.
Setidaknya ada dua syarat untuk menyatakan bahwa suatu saham
dikategorikan tidak melanggar ketentuan syariah. Kedua syarat itu yaitu:
1. Perusahaan tidak bertentangan dengan syariat Islam, artinya perusahaan
dengan bidang usaha dan manajemen yang tidak bertentangan dengan
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syariat, serta memiliki produk yang halal. Perusahaan yang memproduksi
minuman keras atau perusahaan keuangan konvensional tentu saja tidak
memenuhi kategori ini.
2. Semua saham yang diterbitkan memiliki hak yang sama. Saham adalah
bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan, maka peran setiap pemilik
saham ditentukan dari jumlah lembar saham yang dimilikinya. Namun,
pada kenyataannya ada perusahaan yang menerbitkan dua macam saham,
yaitu saham biasa dan saham preferen yang tidak punya hak suara namun
punya hak untuk mendapatkan deviden yang sudah pasti. Tentunya hal ini
bertentangan dengan aturan syariat tentang bagi hasil. Maka saham yang
sesuai syariat adalah saham yang setiap pemiliknya memiliki hak yang
proporsional dengan jumlah lembar saham yang dimilikinya.

2.1.4

Jakarta Islamic Index (JII)
Jakarta Islamic indeks (JII) merupakan salah satu indeks saham yang ada

di Indonesia yang menghitung index harga rata-rata saham untuk jenis sahamsaham yang memenuhi kriteria syariah. Saham-saham tersebut terdiri atas 30 jenis
saham yang dipilih sesuai dengan syariat Islam, yang di evaluasi setiap 6 bulan.
Penentuan komponen indeks setiap bulan Januari dan Juli. Sedangkan perubahan
pada jenis usaha emiten akan dimonitoring secara terus menerus berdasarkan datadata publik yang tersedia.
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2.1.5

Saham Syariah
Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modsl kepada

perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk
mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan
modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenai konsep ini sebagai
kegiatan musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara
konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Namun demikian, tidak semua sham yang diterbitkan oleh emiten dan Perusahaan
Publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan
sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh:
1. Emiten dan Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam
anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Eiten dan Perusahaan Publik
tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah.
2. Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak menyatakan dalam anggaran
dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak
bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria
sebagai berikut:
a. Kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana
diatur dalam peraturan IX.A.13, yaitu tidak melakkan kegiatan usaha:
-

Perjudian dan permainan yang tergolong judi

-

Perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa

-

Perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu
Indonesia Banking School
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-

Bank berbasis bunga

-

Perusahaan pembiayaan berbasis bunga

-

Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar)
dan/atau judi (maisir), antara lain asuransi konvensional.

-

Memproduksi,

mendistribusikan,

memperdagangkan

dan/atau

menyediakan barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi)
barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi)
yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau, barang atau jasa yang
merusakan moral dan bersifat mudarat
-

Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah)

b. Rasio hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih
dari 82%, dan
c. Rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya
dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya
tidak lebih dari 10%.
2.1.6

Return Saham
Return saham merupakan tingkat keuntungan yang dinikmati oleh

pemodal atas suatu investasi saham yang dilakukannya. Konsep risiko tidak
terlepas kaitannya dengan return, karena investor selalu mengharapkan tingkat
return yang sesuai atas setiap risiko investasi yang dihadapinya. Secara praktis,
tingkat pengembalian suatu investasi adalah persentase penghasilan total selama
periode inventasi dibandingkan harga beli investasi tersebut. (Tandelilin, 2010)
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Menurut Jogiyanto Hartono (2008:196) Jenis-jenis dari return total ada
dua jenis, capital gain (loss) adalah keuntungan atau kerugian yang diterima dari
investasi berdasarkan selisih harga beli dan harga jual. Yield adalah presentase
penerimaan kas periodik terhadap harga investasi periode tertentu dari suatu
investasi. Keuntungan yield dapat diterima dalam bentuk kas, misalnya deviden.
Mengingat tidak selamanya perusahaan membagikan deviden kas secara
periodik kepada pemegang sahamnya, Sharpe et. al., (2006) merumuskan
perhitungan return saham sebagai berikut :

Rt =

(

–

)

Keterangan :
Rt = return saham pada periode t
Pt = Harga saham pada periode t
Pt-1 = Harga saham pada periode sebelumnya
2.1.7

Rasio Pasar (Market Ratio)
Rasio Pasar merupakan sekumpulan rasio yang menghubungkan harga

saham dengan laba, nilai buku per saham, dan dividend. Rasio ini memberikan
petunjuk megenai apa yang dipikirkan investor atas kinerja perusahaan di masa
lalu serta prospek di masa yang akan datang. Rasio ini memberikan informasi
seberapa besar investor atau para pemegang saham menghargai perusahaan,
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sehingga mereka mau membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih tinggi
dibanding dengan nilai buku saham. (Sari, 2013)
Pengukuran yang digunakan dalam Rasio Pasar menurut Soemarso
(2005:385) adalah :
1. Dividend yield,
2. Dividend per Share
3. Dividend Payout Ratio
4. Price earning ratio
5. Earning per share
6. Book Value per Share
7. End price to Book Value
Dalam penelitian ini likuiditas diproksikan dengan Earnings Per Share
(EPS). Earnings Per Share merupakan keuntungan perusahaan yang bisa
dibagikan kepada pemegang saham. Tetapi dalam praktiknya, tidak seua
keuntungan ini dapat dibagikan, ada sebagian yang ditahan sebagai laba di tahan.
EPS yaitu suatu

ukuran kemampuan perusahaan dalam menghaslkan

keuntungan per lembar saham bagi pemiliknya. (Tandelilin, 2001:232) dalam
(Syahputri & Herlambang, 2013). Sedangkan menurut Kasmir (2012) Earnings
Per Share (EPS) yaitu rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam
mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rumus EPS yaitu sebagai berikut :
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𝐄𝐏𝐒 =

𝐍𝐈𝐀𝐓
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐒𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐁𝐞𝐫𝐞𝐝𝐚𝐫

NIAT : Net Income After Tax
2.1.8

Rasio Leverage
Rasio leverage dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva

perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang
ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya (Kasmir, 2012). Sharpe
et. al., (2006) menyatakan semakin tinggi leverage perusahaan menunjukkan
lebih banyak pembiayaan datang dari sumber hutang dan sebagai akibatnya ,
lebih banyak resiko usaha yang ditanggung oleh kreditur.
Pengukuran yang digunakan dalam rasio leverage menurut Kasmir
(2012) mengungkapan cara – cara menghitung tingkat leverage, antara lain:
1. Debt to Assets Ratio, merupakan rasio hutang yang digunakan untuk
mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva yang
dimiliki perusahaan. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan
yang dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan
berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung debt to assets ratio
adalah sebagai berikut:
𝐃𝐞𝐛𝐭 𝐭𝐨 𝐀𝐬𝐬𝐞𝐭 𝐑𝐚𝐭𝐢𝐨 =

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐃𝐞𝐛𝐭
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐬𝐞𝐭
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2. Debt to Equity Ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai
hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan
antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar dan tidak lancar dengan
seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang
disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Rumus
yang dapat digunakan untuk menghitung debt to equity ratio adalah
sebagai berikut:

𝐃𝐞𝐛𝐭 𝐭𝐨 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐭𝐲 𝐑𝐚𝐭𝐢𝐨 =

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐔𝐭𝐚𝐧𝐠 (𝐃𝐞𝐛𝐭)
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐤𝐮𝐢𝐭𝐚𝐬 (𝐄𝐪𝐮𝐢𝐭𝐲)

Penelitian ini menggunakan debt to equity ratio sebagai proksi untuk
mengukur return saham syariah. Debt to Equity Ratio (DER) merupakan
kelompok dalam rasio Leverage yang menunjukan sejauh mana perusahaan
dibiayai oleh hutang. Rasio ini menunjukkan komposisi atau struktur modal dari
total pinjaman (hutang) terhadap modal yang dimiliki perusahaan. Jika nilai
Debt to Equity Ratio nya tinggi maka menunjukan bahwa risiko keuangan
perusahaan tinggi. Hal ini akan mengakibatkan para calon investor akan
menghindari karena hanya sedikit return yang diperoleh. (Hermawan 2012)

2.1.9

Rasio Profitabilitas
Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan

keputusan perusahaan. Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan
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perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Menurut Kasmir 2012 rasio
profitabilitas merupakan rasio yang untuk menilai kemampuan perusahaan dalam
mencari keuntungan. Rasio ini juga dapat memberikan ukuran tingkat efektivitas
manajemen suatu perusahaan. Intinya rasio ini menunjukaan efisiensi perusahaan.
Ada beberapa rasio yang dihitung dalam profitabilitas, antara lain:
1. Tingkat pengembalian aset (Return on Assets)

𝐑𝐎𝐀 =

Net Income
Total Asset

2. Return on Invesment (ROI)
𝑹𝑶𝑰 =

laba bersih setelah pajak
total aktiva

3. ROE (Return On Equity)
𝐑𝐎𝐄 =

Laba Bersih
Ekuitas

Pada penelitian ini profitabilitas diproksikan dengan return on asset
(ROA), yaitu perbandingan antara laba setelah pajak yang didapat perusahaan
dengan rata – rata total aset yang dimiliki oleh perusahaan.
ROA digunakan untuk mengetahui kinerja perusahaan berdasarkan
kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan jumlah asset yang dimiliki.
(Susilowati & Turyanto, 2011) Nilai ROA yang tinggi, dapat menunjukan bahwa
perusahaan efisien dalam memanfaatkan aktivanya untuk mendapatkan laba. Jadi
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return on asset yang tinggi mampu menilai bahwa kinerja perusahaan baik.
2.2

Penelitian Terdahulu
Penelitian – Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini

diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Penelitian Anisa Ika Hanani (2008) berjudul “Analisis Pengaruh Earning Per
Share (EPS), Return On Equity (ROE), dan Debt To Equity (DER) Terhadap
Return Saham Pada Perusahaan Dalam Jakarta Islamic Index (JII) Periode
Tahun 2005-2007”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Laporan Keuangan tahunan selama tahun 2005-2007. Dari hasil analisis
menunjukkan EPS dan DER tidak berpengaruh terhadap return saham syariah,
sedangkan ROE berpengaruh positif terhadap return saham syariah.
2. Penelitian Lilik Sri Hariani (2010) berjudul “Analisis Pengaruh Economic
Value Added (EVA) dan Rasio Keuangan Terhadap Return Saham syariah”.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan
tahunan selama periode Januari 2009 sampai Desember 2008. Dari hasil
analisis menunjukan ROA berpengaruh signifikan terhadap return saham
ROE, EPS berpengaruh

positif signifikan terhadap return saham, EVA

berpengaruh negativ signifikan terhadap return saham.
3. Penelitian Mohammad Shadiq Khairi (2012) yang berjudul “Analisis
Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Return Saham Syariah Yang
Tergabung di Jakarta Islamic Index Pada Periode 2008-2011”. Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan tahunan yang
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disajikan dalam rupiah pada periode Januari 2008-Desember 2011. Dari hasil
analisis menunjukan bahwa PER dan LDCR berpengaruh secara signifikan
terhadap return saham. DPR, PER, LDCR, DER, dan PBV secara simultan
mempengaruhi signifikan terhadap return saham syariah.
4. Penelitian Dwi Budi Prasetyo Supadi & M. Nuryatno Amin (2012) yang
berjudul “Pengaruh Faktor Fundamental dan Risiko Sistematis Terhadap
Return Saham Syariah”. Sampel yang digunakan adalah Laporan Keuangan
audited periode tahun 2008-2011. Dari hasil analisis menunjukan bahwa EPS,
ROE berpengaruh positif terhadap return saham syariah, sedangkan DER
berpengaruh negatif terhadap return saham syariah.
5. Penelitian A. Ifayani Haanurat (2013) yang berjudul “Pengaruh Karakteristik
Perusahaan dan Ekonomi Makro Terhadap Return Saham Syaraih yang
Listing di Jakarta Islamic Index”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Laporan Keuangan sealma periode pengamatan tahun 2008-2012. Dari
hasil analisis menunjukan bahwa EPS, DER, CR tidak berpengaruh terhadap
return saham syariah, ROA dan Kurs berpengaruh positif terhadap return saha
syariah sedangkan Inflasi berpengaruh negatif terhadap return saham syariah.
6. Penelitian Septriani Ningsih dan Dinnul Alfian Akbar (2013) yang berjudul
“Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Kinerja Perusahaan Terhadap
Return Saham Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index”. Sampel
yang digunakan adalah Laporan Keuangan selama kurun waktu penelitian
periode 2008-2012. Dari hasil analisis menunjukan bahwa variabel kinerja
perusahaan yang berpengaruh signifikan secara parsial adalah Total Assets
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Turnover (TATO), sedangkan variabel Corporate Social Responsibility
(CSR), Earning Per Share (EPS), dan Debt Equity Ratio (DER) tidak
berpengaruh signifikan secara parsial terhadap return saham syariah.
7. Penelitian Chuzaimah dan Nur Amalina (2014) yang berjudul “Analisis
Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental Terhadap Return Saham Syariah Pada
Perusahaan yang Tergabung dalam Jakarta Islamic (JII) Tahun 2007-2011”.
Sampel yang digunakan adalah Laporan Keuanagn perusahaan yang tergabung
dalam JII tahun 2007-2011. Dari hasil analisis menunjukan bahwa CR,TATO
tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap return saham,
sedangkan DER,ROA dan PBV ada pengaruh yang signifikan secara parsial
terhadap return saham.
8.

Penelitian Ropikul Ala Rahman (2014) berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan
Terhadap Return Saham Pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Jakarta
Islamic Index (JII) di Bursa Efek Indonesia”. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah emiten yang terdaftar di BEI yang tergolong dalam JII
dalam periode pengambilan data pada tahun 2010-2012. Dari hasil analisis
menunjukan bahwa TATO, ITO, ROA ROE tidak berpengaruh signifikan
terhadap retun saham syariah sedangkan CR, QR, DER, DAR berpengaruh
secara positif dan signifikan terhadap return syariah.

9. Penelitian Prince Acheampong, Evans Agalega & Albert Kwabena Shibu
(2014) yang berjudul “The Effects of Financial Leverage and Market Size on
Stock Returns on the Ghana Stock Exchange : Evidance from Selected Stocks
in the Manufacturing Sector”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini
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adalah Laporan Keuangan Tahunan periode 2006-2010. Dari hasil analisis
menunjukan bahwa DER dan firm size berpengaruh negatif terhadap stock
return.
10. Penelitian Rianti Syahputri & Leo Herlambang (2015) yang berjudul
“Pengaruh ROA, NPM, EPS Terhadap Return Saham pada Emiten Jakarta
Islamic Index Tahun 2010-2013”. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa
ROA, NPM dan EPS berpengaruh tidak signifikan secara simultan terhadap
return saham.
2.2.1

Tabel Resume Hasil Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1
Resume Hasil Penelitian Terdahulu

No

Judul, Peneliti dan Tahun Metode Penelitian

Hasil
Penelitian

1

Analisis Pengaruh Earning Y:

return saham EPS dan DER tidak

Per Share (EPS), Return syariah,

berpengaruh

On Equity (ROE), dan

terhadap

Debt To Equity (DER) X1: EPS

saham

Terhadap Return Saham X2: ROE

sedangkan

Pada Perusahaan

berpengaruh

positif

terhadap

return

Dalam X3: DER

Jakarta Islamic Index (JII)
Periode Tahun 2005-2007. Metode:
Anisa Ika Hanani (2008)

Regresi

return
syariah,
ROE

analisis saham syariah.
Linier
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Berganda
2

Analisis

Pengaruh Y:

Economic

Value

(EVA)

dan

return

saham ROA

Added syariah

berpengaruh

signifikan

Rasio

terhadap

return saham ROE,

Keuangan Terhadap Return X1: ROA

EPS

berpengaruh

Saham syariah. Lilik Sri X2: ROE

positif

Hariani (2010)

X3: EPS

terhadap

X4: EVA

saham,

signifikan
return
EVA

berpengaruh negativ
Metode:

analisis signifikan

Regresi

terhadap

Linier return saham

Berganda
3

Analisis

Pengaruh Y:

Karakteristik

return

saham 1. PER dan LDCR

Perusahaan syariah

berpengaruh

Terhadap Return Saham

signifikan

Syariah Yang Tergabung di X1:karakter.

return

Jakarta Islamic Index Pada perusahaan

2.

Periode

LDCR,

2008-2011. X2: PER

secara
terhadap
saham

DPR,

PER,

DER,

dan

Mohammad Shadiq Khairi X3:DPR

PBV secara simultan

(2012)

X4:Long-Term

mempengaruhi

X5:DER

signifikan

X6: PBV

return saham syariah.

terhadap
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4

Pengaruh

Faktor Y:return

saham EPS,

ROE

Fundamental dan Risiko syariah

berpengaruh

positif

Sistematis Terhadap Return

terhadap

return

Saham Syariah. Dwi Budi X1: EPS

saham

Prasetyo

sedangkan

Supadi

syariah

,

&

M. X2: ROE

DER

Nuryatno Amin (2012)

X3: DER

berpengaruh negatif

X4: Beta Saham

terhadap

return

saham syariah.
Metode:

purposive

sampling dgn data
dalam bentuk pooled
cross sectional
5

Pengaruh

Karakteristik Y:

return

saham EPS, DER, CR tidak

Perusahaan dan Ekonomi syariah

berpengaruh

Makro Terhadap Return

terhadap

Saham

saham syariah, ROA

Syaraih

yang X1:EPS

return

Listing di Jakarta Islamic X2: DER

dan

Index. A. Ifayani Haanurat X3:ROA

berpengaruh

(2013)

X4:CR

terhadap return saha

X5:Inflasi

syariah

X6: Kurs

Inflasi

berpengaruh

Metode:

analisis negatif

terhadap

Regresi

Kurs
positif

sedangkan

Linier return saham syariah
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Berganda
6

Pengaruh Corporate Social Y:

return

saham variabel

kinerja

Responsibility dan Kinerja syariah

perusahaan

Perusahaan

berpengaruh

Terhadap

yang

Return Saham Perusahaan X1: CSR

signifikan

yang Terdaftar di Jakarta X2: TATO

parsial adalah Total

Islamic

Assets

Index.

Septriani X3: EPS

secara

Turnover

Ningsih dan Dinnul Alfian X4: DER

(TATO), sedangkan

Akbar (2013)

variabel

Corporate

Social Responsibility
Metode:
Regresi

analisis (CSR), Earning Per
Linier Share

Berganda

(EPS),

dan

Debt Equity Ratio
(DER)

tidak

berpengaruh
signifikan
parsial

secara
terhadap

return saham syariah.
7

Analisis Pengaruh Faktor- Y:
Faktor

return saham 1.

Fundamental syariah

CR

tidak

ada

pengaruh

yang

Terhadap Return Saham

signifikan

secara

Syariah Pada Perusahaan X1:CR

parsial

terhadap

yang

return

saham

Tergabung

dalam X2: TATO
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Jakarta Islamic (JII) Tahun X3:DER

2. TATO tidak ada

2007-2011. Chuzaimah dan X4:ROA

pengaruh

yang

Nur Amalina (2014)

signifikan

secara

X5:PBV
Metode:

analisis parsial

terhadap

Regresi

Linier return

saham

Berganda

3. DER ada pengaruh
yang

signifikan

secara

parsial

terhadap

return

saham.
4.ROA ada pengaruh
yang

signifikan

secara

parsial

terhadap

return

saham
5. PBV ada pengaruh
yang

signifikan

secara

parsial

terhadap

return

saham.
8

Pengaruh

Kinerja Y:

return

saham 1. TATO, ITO, ROA

Keuangan Terhadap Return syariah

ROE

Saham Pada Perusahaan

berpengaruh

tidak
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yang

Terdaftar

dalam X1: ROA

terhadap

Jakarta Islamic Index (JII) X2: ROE

retun saham syariah

di Bursa Efek Indonesia. X3: CR

2. CR, QR, DER,

Ropikul

DAR

berpengaruh

X5: DER

secara

positif

X6: DAR

signifikan

X7: TATO

return

X8: ITO

saham

Y : stock return

DER dan firm size

Ala

Rahman X4: QR

(2014)

9

signifikan

The Effects of Financial

dan

terhadap

Leverage and Market Size

berpengaruh negatif

on Stock Returns on the X1 : DER

terahdap stock return

Ghana Stock Exchange : X2 : Firm Size
Evidance
Stocks

from

Selected

in

the

Manufacturing

Sector.

Prince Acheampong, Evans
Agalega

&

Albert

Kwabena Shibu (2014)
10

Pengaruh ROA, NPM, EPS Y : return saham ROA, NPM dan EPS
Terhadap Return Saham syariah

berpengaruh

pada

signifikan

Emiten

Jakarta

tidak
secara
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Islamic Index Tahun 2010- X1: ROA

simultan

2013. Rianti Syahputri & X2: NPM

return saham

Leo Herlambang (2015)

terhadap

X3: EPS

Metode:

analisis

Regresi

Linier

Berganda
Sumber : Data Diolah
2.3

Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Hubungan Earnings per Share (EPS) Terhadap Return Saham
Syariah
EPS yang besar menandakan kemampuan perusahaan yang lebih besar
dalam menghasilkan keuntungan bersih dari setiap lembar saham. Apabila harga
saham perusahaan meningkat, maka return saham yang akan diperoleh investor
juga akan semakin tinggi (Widodo, 2007)
Signaling theory menjelaskan bahwa informasi tentang laporan keuangan
peruahaan yang digunakan oleh investor sebagai sinyal perusahaan di masa
mendatang. Sinyal perubahan Earnings per Share dapat dilihat dari reaksi harga
saham. Rekaksi harga saham dapat diukur dengan menggunakan return saham
sebagai nilai perubahaan harga.
Peningkatan EPS akan membuat reaksi pasar bereaksi positif (mendukung
signaling theory) dan dianggap sebagai sinyal tentang prospek perusahaan dimasa
mendatang. Demikian juga sebaliknya pasar akan bereaksi negatif jika terjadi
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penurunan EPS yang dianggap sinyal yang kurang bagus tentang prospek
perusahaan dimasa mendatang.
Didukung oleh penelitian A. Ifayani Haanurat (2013) yang menunjukkan
rasio pasar yang diproksikn dengan Earnings per Share merupakan salah satu
variabel yang berpengaruh terhadap return saham. Dari uraian diatas maka
hipotesis dari penelitian ini adalah:
H1 : EPS berpengaruh terhadap return saham syariah di Jakarta Islamic Indeks
2.3.2 Hubungan Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Return Saham
Syariah
Menurut Brigham dan Houston (2010: 209), Rasio debt to equity adalah
rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang. Rasio ini
menunjukkan komposisi atau struktur modal dari total pinjaman (hutang) terhadap
total modal yang dimiliki perusahaan.
Didukung oleh hasil penelitian Moh. Shadiq Khairi (2012), menunjukkan
bahwa ada pengaruh variabel Debt to Equity Ratio terhadap return saham syariah.
Jadi, semakin tinggi nilai DER maka semakin rendah minat investor untuk
berinvestasi. Hal ini bisa dilihat dariharga saham yang rendah sehingga
menyebabkan return saham perusahaan juga semakin rendah. Dari uraian diatas
maka hipotesis dari penelitian ini adalah:
H2 : DER berpengaruh terhadap return saham syariah di Jakarta Islamic Indeks
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2.3.3 Hubungan Return on Asset (ROA) Terhadap Return Saham Syariah
Return on Asset (ROA) mengukur kemampuan perusahaan dalam
memperolh laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Nilai ROA yang tinggi
memnunjukan bahwa perusahaan tinggi pula dalam menghasilkan keuntungan.
Investor akan lebih tertarik untuk memiliki saham peruahaan yang mampu
menghasilkan keuntungan yang lebih besar, dan jika banyak investor yang tertarik
untuk membeli saham yang menghasilkan keuntungan yang lebih besar maka
harga saham dari perusahaan tersebut akan meningkat dan return sahamnya juga
akan naik.
menurut penelitian Chuzaimah dan Nur Amalina (2014) ROA mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap return saham syariah. Dari uraian diatas maka
hipotesis dari penelitian ini adalah:
H3: Rasio ROA berpengaruh terhadap return saham syariah di Jakarta Islamic
Indeks.
2.4

Kerangka Penelitian
Berdasarkan analisis dalam landasan teori dan penelitian terdahulu yang

menguji faktor - faktor yang mempengaruhi return saham syariah diatas maka
dapat digambarkan suatu kerangka pemikiran sebagai berikut :
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Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Variabel Independen

Variabel Dependen

EPS
Earnings per Share
(X1)

H1

Return Saham
Syariah

DER

H2

Debt to Equity
Ratio
(X2)

(Y)

H3

ROA
Return on Asset
(X3)

Kerangka pemikiran diatas menjelaskan pengaruh variabel bebas pertama
(X1) yaitu Earnings per Share (EPS) dan pengaruhnya terhadap variabel terikat
(Y) yaitu Return Saham Syariah. Dilanjutkan dengan pengaruh variabel bebas
kedua (X2) yaitu Debt to Equity Ratio (DER) terhadap variabel terikat (Y) yaitu
Return Saham Syariah dan pengaruh variabel bebas ketiga (X3) yaitu Return on
Asset (ROA) terhadap variabel terikat (Y) yaitu Return Saham Syariah.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Jenis penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Menurut
Indriantoro dan Supomo (2002) Analisis deskriptif merupakan penelitian terhadap
fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subjek berupa
individu, organisasional, industri atau perspektif yang lain dan metode kuantitatif
adalah suatu penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui
pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis
data dengan prosedur statistik.
Penelitian ini juga menggunakan hubungan kausal (hubungan sebab
akibat) yaitu bagaimana suatu variabel mempengaruhi atau bertanggung jawab
atas perubahan - perubahan dalam variabel lainnya. Dalam penelitian ini menguji
apakah Rasio Pasar yang diproksikan dengan Earning per Share, Rasio Leverage
yang diproksikan dengan Debt to equity Ratio, dan Rasio profitabilitas yang
diproksikan dengan Return on Asset sebagai variabel independen mempengaruhi
return saham syariah sebagai variabel dependen pada perusahaan yang terdaftar di
Jakarta Islamic Index.
3.2 Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah menguji pengaruh rasio pasar (EPS), rasio
leverage (DER), dan rasio profitabilitas (ROA) terhadap return saham syariah.
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index
(JII).

Periode

data

yang

digunakan

35
Analisis faktor-faktor..., Retno Savitri W, Ak.-IBS, 2016

adalah

2013-2015.
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3.3 Populasi dan Sampel Penelitian
3.3.1 Populasi
Populasi

merupakan

jumlah

keseluruhan

dari

subyek

penelitian.

Pelaksanaan penelitian selalu berhadapan dengan objek yang harus diteliti dalam
penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Saham yang digunakan dalam
penelitian ini adalah saham JII, karena merupakan saham-saham yang melaporkan
laporan keuangannya sesuai dengan syariat Islam.
3.3.2 Sampel Penelitian
Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan metode Purposive Sampling,
yaitu pemilihan sampel perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia
selama periode penelitian berdasarkan kriteria tertentu. Tujuan menggunakan
metode ini agar sampel yang di dapat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
Kriteria yang ditetapkan untuk memperoleh sampel sebagai berikut:
1.

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.

Perusahaan harus tergabung dalam Jakarta Islamic Index berturut-turut
selama periode 2013-2015.

3.

Perusahaan tidak termasuk sektor perbankan, karena adanya perbedaan
karakteristik dalam perhitungan rasio keuangan.

4.

Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan triwulan II dan laporan
keuangan tahunan dari periode tahun 2013-2015.
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5.

Perusahaan yang menerbitkan laporan harga saham 2013-2015.

3.4 Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data
yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data diperoleh
dari Indonesian Stock Exchange (www.idx.co.id) yaitu laporan keuanagn
perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index dan literatur-literatur
lainnya yang berhubungan dengan objek yeng sedang diteliti.
3.5 Operasional Variabel
Untuk mencapai tujuan penelitian, variabel-variabel yang digunakan
adalah sebagai berikut :
3.5.1 Variabel Dependent
Variabel dependent atau variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi
atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. (Sugiyono, 2008).
Variable dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu return saham
syariah.
1. Return Saham Syariah
Return saham syariah merupakan hasil yang diperoleh dari
penanaman modal saham syariah pada periode tertentu. Return saham
merupakan hasil investasi surat berharga (saham) yang berupa capital gain
(loss) yaitu selisih antara harga saham saat ini (closing price paa periode
t) dengan harga saham periode sebelumnya (closing price pada periode t-
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1) dibagi dengan harga saham periode sebelumnya (closing price pada
periode t-1) (Haanurat, 2013)

(

Rt =

–

)

Keterangan :
Rt = return saham pada periode t
Pt = Harga saham pada periode t
Pt-1 = Harga saham pada periode sebelumnya
3.5.2 Variabel Independen
Variabel

independen

atau

variabel

bebas

yaitu

variabel

yang

mempengaruhi variabel lainnya dan merupakan variabel yang menjadi sebab
perubahan atau timbulnya variable dependent (terikat) (Sugiyono, 2008). Variabel
independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
1.

Rasio Pasar (EPS)
Earnings Per Share merupakan keuntungan perusahaan yang bisa

dibagikan kepada pemegang saham. Tetapi dalam praktiknya, tidak seua
keuntungan ini dapat dibagikan, ada sebagian yang ditahan sebagai laba di tahan.
Menurut Kasmir (2012) Earnings Per Share (EPS) yaitu rasio untuk mengukur
keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham.
Rumus EPS yaitu sebagai berikut :

𝐄𝐏𝐒 =

𝐍𝐈𝐀𝐓
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐒𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐁𝐞𝐫𝐞𝐝𝐚𝐫
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2.

Leverage (DER)
Debt to Equity Ratio (DER) merupakan kelompok dalam rasio Leverage

yang menunjukan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang. Rasio ini
menunjukkan komposisi atau struktur modal dari total pinjaman (hutang) terhadap
modal yang dimiliki perusahaan. Rumus DER yaitu sebagai berikut:

𝐃𝐄𝐑 =

3.

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐋𝐢𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬

Profitabilitas (ROA)
ROA digunakan untuk mengetahui kinerja perusahaan berdasarkan

kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan jumlah asset yang dimiliki.
(Susilowati & Turyanto, 2011) Nilai ROA yang tinggi, dapat menunjukan bahwa
perusahaan efisien dalam memanfaatkan aktivanya untuk mendapatkan laba. Jadi
return on asset yang tinggi mampu menilai bahwa kinerja perusahaan baik.
Rumus ROA yaitu sebagai berikut:

𝐑𝐎𝐀 =

𝐍𝐞𝐭 𝐈𝐧𝐜𝐨𝐦𝐞
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐬𝐞𝐭

3.6 Metode Analisis Data
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Metode analisis yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah dengan
memakai metode analisis regresi linier berganda (multiple linier regression
method) untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan
antara variabel satu dengan variabel yang lain. Dalam hal ini untuk variabel
dependennya adalah return saham syariah dan variabel independennya earnings
per share, debt to equity ratio, dan return on assets. Untuk mengetahui apakah
ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen maka model
regresi linier berganda yang digunakan dirumuskan sebagai berikut:
= α + β1 MRi,t + β2 LEV i,t + β3 PROFITi,t + ei,t
Dimana:
R
a
b1, b2, b3,... bn
MR(Market Ratio)
LEV
PROFIT
i
t
e

= Return Saham Syariah
= Intercept /Konstanta
= Koefisien Regresi
= Earning per Share
= Debt to Equity Ratio
= Return on Asset
= Perusahaan
= Periode tahun
= Kesalahan Residual (error)

3.6.1 Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberika gambaran atau deskripsi suatu data yang
dilihat dari nilai rata–rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, dan nilai
minimum. Berikut masing masing penjelasannya (Winarno, 2011: 3.9). Tujuan
ananlisi ini adalah untuk melihat sejauh mana variabel yang diteliti telah sesuai
dengan tolak ukur yang telah ditetapkan.
3.6.2 Model Regresi Data Panel
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Data panel merupakan data yang dikumpulkan secara cross section dan
diikuti pada periode waktu tertentu (Nachrowi dan Usman ,2006). ada beberapa
teknik yang ditawarkan untuk mengestimasi parameter model dengan data panel,
yaitu :
1. Uji chow, Uji ini digunakan salah satu untuk memilih model pada
regresi data panel, yaitu antara model efek tetap (fixed effect model)
dengan model koefeisien tetap (pooled regression). adapun uji
hipotesisnya sebagai berikut :
Ho = Menggunakan model pool (Common Effect)
Ha = Menggunakan model Fixed Effect
Dengan ketentuan,: jika probabilitas > 0.05 maka Ho diterima
jika probabilitas < 0.05 maka Ho ditolak
2. Uji Hausman, Uji Hausman digunakan untuk memilih antara fixed
effect atau random effect, statistic uji Hausman ini mengikuti distribusi
statistic

Chi

Square

dengan

degree

of

freedom

sebanyak

(Winarno,2009) dengan uji hipotesis sebagai berikut :
Ho = menggunakan model Random Effect
Ha = Menggunakan model Fixed Effect
Dengan ketentuan,: jika probabilitas > 0.05 maka Ho diterima
jika probabilitas < 0.05 Ho ditolak
3.6.3 Uji Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik dilakukan sebelum pengujian hipotesis dengan
analisis regresi. Pengujian asumsi klasik ini dimaksudkan untuk memastikan
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bahwa model yang diperoleh benar-benar memenuhi asumsi klasik atau tidak,
yaitu asumsi yang mendasari analisis regresi.
3.6.3.1 Uji Normalitas
Uji normalitas dapat dilakukan dengan dua metode yaitu melalui
Histogram Residual dan uji Jarque-Bera (Widarjono, 2009). Uji normalitas di
dalam penelitian ini didasarkan pada uji Jarque-Bera, dimana hipotesis yang
akan diuji yaitu (Winarno, 2011) :
- H0 = Data berdistribusi normal
- Ha = Data tidak berdistribusi normal
Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:
- H0 diterima bila nilai probability pada hasil pengujian > 0.05
- Ha diterima bila nilai probability pada hasil pengujian < 0.05
3.6.3.2 Uji Multikolinearitas
Menurut Nachrowi dan usman (2006) Multikolinearitas adalah Hubungan
linier antar variabel bebas. bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika
variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal.
Variabel otrogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama
variabel independen sama dengan nol.
3.6.3.3 Uji Heterokedastisitas
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Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi
persamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika
variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka
disebut

homokedastisitas.

Sebaliknya

jika

varians

berbeda

disebut

heterokedastisitas. Singgih Santoso (2000).
3.6.3.4 Uji Autokorelasi
Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan
residual observasi lainnya (Winarno, 2011). Istilah autokorelasi bisa
didefinisikan sebagai korelasi di antara anggota observasi yang diurut menurut
waktu (seperti data deret berkala) atau ruang (seperti data lintas sektoral)
(Gujarati, 2007). Autokorelasi dapat diidentifikasi salah satunya dengan
melakukan Uji Durbin-Watson.
Gambar 3.1
Statistik Pengambilan Keputusan Durbin-Watson

Tolak Ho
Otokorelasi
Positif

Tolak Ho
Otokorelasi
Negatif

Tidak menolak H0

Tidak ada
keputusan

0

dL
1,10

Tidak ada
keputusan

dU
1,54

2

4-dU

4-dL

2,46

2,90

4

Sumber : (Winarno, 2011)
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-

tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model apabila D-W stat
berada pada nilai = du ≥ DW ≤ 4-du

-

Terdapat masalah autokorelasi didalam model apabila D-W stat berada
pada nilai = du ≤ DW ≥l 4-du

3.7 Uji Hipotesis
3.7.1 Uji t
Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel-variabel
independen secara individual terhadap variabel dependen. Untuk pengujian ini α
yang ditetapkan adalah sebesar 5% dimana kriteria probability akan dijelaskan
melalui ketentuan sebagai berikut (Gujarati, 2007) :
-

Jika probability ≤ 0.05 maka berpengaruh signifikan
Jika probability ≥ 0.05 maka tidak berpengaruh signifikan
Coefficient “-“ = memiliki pengaruh negatif
Coefficient “+“ = memiliki pengaruh positif

Indonesia Banking School
Analisis faktor-faktor..., Retno Savitri W, Ak.-IBS, 2016

BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1

Gambaran Umum Objek Penelitian
Bab ini berisi uraian proses pengolahan data dan analisa atas hasil olahan

data tersebut. Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah adalah perusahaan
yang termasuk jakarta islmaic index. Pemilihan sampel ditentukan dengan metode
purposive sampling dengan kriteria yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.
Berikut merupakan tabel yang menunjukkan proses seleksi sampel dalam
penelitian ini.
Tabel 4.1
Seleksi Sampel
No

Keterangan

Jumlah

1

Perusahaan yang tergabung dalam JII periode 2013-

39

2015
2

Perusahaan yang tidak konsisten tergabung dalam

(26)

JII periode 2013-2015
3

Perusahaan dengan data yang tidak memenuhi

(0)

kriteria
Jumlah

perusahaan

JII

yang

menjadi

sampel

13

penelitian
Sumber: hasil olahan penulis (2016)

45
Analisis faktor-faktor..., Retno Savitri W, Ak.-IBS, 2016

Indonesia Banking School

46

Berdasarkan tabel 4.1 dijelaskan bahwa terdapat 13 sampel perusahaan yang
termasuk pada Jakarta Islamic Index yang dijadikan penelitian, berikut ini nama–
nama bank yang digunakan sebagai sampel:
Tabel 4.2
Perusahaan Sampel
NO

Kode

Nama Perusahaan

1

AALI

Astra Argo Lestari Tbk.

2

ASII

Astra International Tbk.

3

ASRI

Alam Sutera Realty Tbk.

4

CPIN

Charoen Pokphand Indonesia Tbk.

5

INTP

Indocement Tunggal Perkasa Tbk.

6

KLBF

Kalbe Farma Tbk.

7

LPKR

Lippo Karawaci Tbk.

8

LSIP

PP Londin Sumatra Indonesia Tbk.

9

PTBA

PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

10

SMGR

Semen Gresik (Persero) Tbk.

11

TLKM

Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.

12

UNTR

United Tractors Tbk.

13

UNVR

Unilever Indonesia Tbk.

Sumber : Data diolah penulis (2016)
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4.2

Analisis Hasil Penelitian

4.2.1

Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif menjelaskan distribusi dari tiap-tiap variabel yang

terdapat didalam penelitian. Statistik deskriptif menunjukan informasi terkait
dengan jumlah sampel yang diteliti, nilai rata-rata, nili tengah atau median, nilai
maksimum, nilai minimum, standar deviasi pada masing-masing variabel
dependen maupun independen, skewness, kutosis, dan jarque-bera. Berikut adalah
tabel yang menampilkan statistik deskriptif dalam penelitian ini:
Tabel 4.3
Statistik Deskriptif
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

Return
0.006280
0.024737
0.655629
-0.738579
0.253247
-0.277623
3.360384

EPS
437.5532
369.0000
1681.820
20.00000
425.6682
1.088228
3.495571

Observations
66
66
Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 9

DER
0.687115
0.557041
2.661094
0.023420
0.634506
1.296402
3.977215

ROA
0.159069
0.096291
1.198962
0.001000
0.199786
3.364642
15.42103

66

66

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa:
1.

Variabel Return sebagai variabel dependen dalam penelitian ini

menunjukan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,006280 dengan nilai tengah
sebesar 0,024737, standar deviasi sebesar 0,253247. Return terbesar
yang dalam perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index
sebesar 0,655629 dan Return terkecil yang dimiliki adalah sebesar 0,738579. Sekewness sebesar -0,277623 dan kurtosis sebesar 3,360384.
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2.

Variabel Earning per share sebagai variabel independen dalam

penelitian ini menunjukan nilai rata-rata (mean) sebesar 437,5532
dengan nilai tengah sebesar 369,0000, standar deviasi sebesar 425,6682.
Earning per Share terbesar yang dalam perusahaan yang tergabung dalam
Jakarta Islamic Index sebesar 1681,820 dan Eps terkecil yang dimiliki
adalah sebesar 20,00000. Sekewness sebesar 1,088228 dan kurtosis
sebesar 3,495571.
3.

Variabel Debt to Equity Ratio sebagai variabel independen dalam

penelitian ini menunjukan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,687115
dengan nilai tengah sebesar 0,557041, standar deviasi sebesar 0,634506.
Debt to Equity Ratio terbesar yang dalam perusahaan yang tergabung
dalam Jakarta Islamic Index sebesar 2,661094 dan DER terkecil yang
dimiliki adalah sebesar 0,023420. Sekewness sebesar 1,296402 dan
kurtosis sebesar 3,977215.
4.

Variabel Return on Asset sebagai variabel independen dalam

penelitian ini menunjukan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,159069
dengan nilai tengah sebesar 0,096291, standar deviasi sebesar 0,199786.
Return on Asset terbesar yang dalam perusahaan yang tergabung dalam
Jakarta Islamic Index sebesar 1.198962 dan ROA terkecil yang dimiliki
adalah sebesar 0,001000. Sekewness sebesar 3,364642 dan kurtosis
sebesar 15,42103.
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4.2.2

Pengujian Regresi Data Panel
Penentuan model estimasi regresi data panel antara model common effect,

fixed effect, atau random effect dilakukan dengan Uji Chow dan Uji Hausman.
4.2.2.1 Uji Chow
Uji Chow dilakukan pada hasil regresi persamaan dengan fixed effect. Hasil
dari Uji Chow disajikan dalam tabel 4.4 sebagai berikut:
Tabel 4.4
Hasil Uji Chow
Persamaan Model Regresi
Effect Test

Statistic

d.f.

Prob

Cross-section F

2.215312

(21,41)

0.0145

Cross-section Chi-square

50.048661

21

0.0004

Sumber: data diolah penulis menggunakan Eviews 9
Berdasarkan tabel 4.4 di atas, diketahui probabilitas Cross Section chisquare hasil regresi persamaan dengan fixed effect sebesar 0.0004. Nilai tersebut
lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian Ha diterima dan H0
ditolak dan dilakukan uji selanjutnya yaitu ke uji Hausman.
4.2.2.2 Uji Hausman
Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi data
panel antara fixed effect dan random effect. Uji Hausman dilakukan pada hasil
model regresi dengan random effect. Hasil uji hausman disajikan dalam tabel 4.5
berikut ini:
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Tabel 4.5
Hasil Uji Hausman

Persamaan Model Regresi
Test Summary

Chi-Sq. Statistic

Chi-Sq. d.f

Prob.

Cross-section random

5.783831

3

0.1226

Sumber : Data diolah penulis dengan Eviews 9
Berdasarkan tabel 4.5 di atas, diketahui probabilitas Cross-section random
hasil regresi persamaan dengan random effect sebesar 0.1226. Nilai tersebut lebih
besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian H0 diterima, sehingga
dikatakan bahwa hasil regresi persamaan dalam penelitian ini menggunakan
model random effect.
Dengan Uji chow dan Uji Hausman yang dilakukan menunjukan hasil
bahwa penelitian ini menggunakan model random effect.
4.2.3

Analisis Regresi Data Panel
Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, dengan terdiri dari

13 perusahaan dan jumlah sampel selama periode 3 tahun sehingga sampel
keseluruhan sebanyak 78, dengan persamaan sebagai berikut ini:
= α + β1 MRi,t + β2 LEV i,t + β3 PROFITi,t + ei,t
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Setelah dilakukan regresi menggunakan model random effect pada
persamaan dan model tersebut telah lulus uji asumsi klasik. Analisis hasil dari
model regresi persamaan menggunakan data sebagai berikut:
Tabel 4.6
Hasil Regresi Persamaan Penelitian Data Panel
Variable

Coefficien

t-

t

statistic

Prob.

1.07502

EPS

8.91E-05

3

0.2865

DER

-0.003496

0.06655

0.9472

0
ROA

0.326107

2.28507
1

0.0257*

C

-0.088507

1.28912

0.2021

7
R-squared

0.097080

Adjusted R-squared

0.053390

F-statistic

2.222037

Prob(F-statistic)

0.044442

Keterangan :
Dependen
variable:Return
*signifikan pada 5%
Sumber : data yang diolah oleh penulis (2016)
Dari hasil regresi di atas, maka didapatkanlah persamaan regresi linier data
panel sebagai berikut:
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Ri,t= -0.088507 +8.91E-05* MRi,t + (-0.003496)* LEV i,t + 0.326107* PROFITi,t
Sehingga dengan persamaan tersebut dapat diperoleh interpretasi sebagai
berikut:
1. Koefisien rasio pasar (MR) yang diproksikan dengan EPS sebesar 8.91E-05.
Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan return saham syariah (R) pada
perusahaan sampel periode 2013-2015 akan mengalami penurunan sebesar
8.91E-05 setiap kenaikan 1 pada rasio pasar (EPS) dengan asumsi variabel
lainnya konstan.
2. Koefisien rasio hutang (leverage) yang diproksikan dengan EPS sebesar (0,003496). Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan return saham syariah (R)
pada perusahaan sampel periode 2013-2015 akan mengalami penurunan
sebesar (-0,003496) setiap kenaikan 1 pada rasio hutang (DER)

dengan

asumsi variabel lainnya konstan.
3. Koefisien rasio Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA sebesar
0,326107. Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan return saham syariah (R)
pada perusahaan sampel periode 2013-2015 akan mengalami peningkatan
sebesar 0,326107 setiap kenaikan 1 pada tingkat pengembalian aset (ROA)
dengan asumsi variabel lainnya konstan.
4. Apabila rasio pasar (MR), Debt to Equity (LEV), dan Return of Asset (ROA)
diasumsikan konstan maka return saham syariah sebesar -0,088507.
4.2.4 Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan pada hasil regresi persamaan dalam penelitian ini.
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual hasil regresi
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persamaan terdistribusi normal atau tidak, karena data yang berdistribusi normal
merupakan salah satu syarat untuk melakukan teknik analisi regresi data panel.
Hasil uji normalitas disajikan dalam gambar 4.1 berikut ini:

Gambar 4.1
10

Series: Standardized Residuals
Sample 2013S1 2015S2
Observations 66

8

6

4

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

3.62e-17
0.022633
0.684853
-0.694173
0.242718
-0.236687
3.813374

Jarque-Bera
Probability

2.435565
0.295886

2

0
-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

Berdasarkan gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa semua variabel telah
terdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probability yang
lebih besar dari 5% yaitu 0.295886. Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan
bahwa data telah terdistribusi normal yang berarti menerima H0 dan menolak Ha.
4.2.5 Uji Asumsi Klasik
Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel.Sebelum melakukan
analisis regresi, perlu dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik yang terdiri dari
3 asumsi yaitu uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.
Uji asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah model regresi yang
digunakan dapat menghasilkan hasil estimator yang baik.
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4.2.5.1 Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi
linier antar variabel independen. Salah satu syarat di dalam uji asumsi klasik
adalah bahwa data yang diperoleh tidak boleh ada unsur multikolinieritas. Uji
multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi

antara

variabel independen dalam persamaan model. Salah satu syarat di dalam uji
asumsi klasik adalah bahwa data yang diperoleh tidak boleh ada unsur
multikoleniaritas. Jika koefisien diatas 0,85 maka patut diduga adanya masalah
multikolinieritas dalam model, dan sebaliknya (gujarati,2007). Berikut ini
merupakan hasil uji multikolinearitas:
Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinieritas
Persamaan Model Regresi
EPS

DER

ROA

EPS

1.000000

-0.073522

0.093520

DER

-0.073522

1.000000

0.050749

ROA

0.093520

0.050749

1.000000

Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 9
Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, dapat dilihat pada
tabel di atas bahwa nilai tersebut tidak ada yang melebihi nilai 0.85, sehingga
dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya
multikolineritas antar variabel independen.
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4.2.5.2 Uji Heteroskedastisitas
Penelitian ini menggunakan uji Park untuk mengetahui adatidaknya
heterokedastisitas dalam hasil persamaan model regresi. Uji Park pada hasil
persamaan model regresi menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya
heterokedastisitas. Hal ini ditunjukkan dengan probabilitas masing-masing
variabel independen pada uji Park yang lebih besar dari 5%.
Tabel 4.8
Hasil Uji Heteroskedstisitas
Heteroskedasticity Test : Park
Variabel

Coefficient

t-Statistic

Prob.

EPS

-5.57E-05

-1.976407

0.0526

DER

-0.028169

-1.493220

0.1405

ROA

0.020288

0.338060

0.7365

Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 9
Hasil Uji Park tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa probabilitas koefisien
masing-masing variabel independen lebih besar dari 0.05, sehingga dapat
disimpulkan bahwa H0 dari uji heterokedasatisitas ini diterima. dengan demikian,
penelitian ini terbebas dari masalah heterokedastisitas.
4.2.5.3 Uji Autokorelasi
Autokorelasi menunjukkan bahwa adanya hubungan antara residual satu
observasi dengan residual observasi lainnya (Winarno, 2011). Penelitian ini
menggunakan uji Durbin-Watson sebagai cara untuk mendeteksi adanya
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autokorelasi. Hasil regresi persamaan dinyatakan lolos uji autokorelasi apabila
nilai DW-stat berada pada kisaran 1,54 < dw < 2,46. Uji autokorelasi hasil
persamaan model regresi disajikan dalam tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.9
Hasil Uji Autokorelasi
Durbin-Watson Statistic
Durbin-Watson stat

1.896708

Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 9
Hasil uji autokorelasi pada tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa nilai
Durbin-Watson stat sebesar 1.896708 artinya nilai D-W berada pada kondisi
1,54<1.896708<2,46 yang menunjukan bahwa tidak ditemukan adanya masalah
autokorelasi pada model persamaan regresi.
4.2.6 Pengujian Hipotesis
4.2.6.1 Uji t (Uji Parsial)
Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien regresi dari variabel
independen secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel
dependen. Kesimpulan yang dapat diambil dari uji t persamaan adalah sebagai
berikut:
1. Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu rasio pasar berpengaruh
terhadap return saham syariah. Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.9
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di atas, ditemukan nilai probabilitas kondisi rasio pasar perusahaan
sebesar 0,2865 atau lebih besar dari nilai signifikansi 5%, dan
koefisien regresi dari variabel rasio pasar (EPS) menunjukkan nilai
8,91E-05. Hal tersebut menunjukkan bahwa earnings per share
perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham
syariah, sehingga bisa dinyatakan bahwa H1 dalam penelitian ini tidak
terbukti.
2. Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu rasio hutang (DER)
berpengaruh terhadap return saham syariah. Berdasarkan hasil regresi
pada tabel 4.9 di atas, ditemukan nilai probabilitas kondisi rasio hutang
perusahaan sebesar 0,9472 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 5%,
dan koefisien regresi dari variabel rasio hutang (DER) menunjukkan
nilai -0,003496. Hal tersebut menunjukkan bahwa earnings per share
perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham
syariah, sehingga bisa dinyatakan bahwa H1 dalam penelitian ini tidak
terbukti.
3. Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu tingkat pengembalian aset
(ROA) berpengaruh terhadap return saham syariah. Berdasarkan hasil
regresi pada tabel 4.9 di atas, ditemukan nilai probabilitas kondisi
kinerja keuangan perusahaan sebesar 0,0257 atau lebih kecil dari nilai
signifikansi

5%, dan

koefisien regresi

dari

variabel

tingkat

pengembalian aset (ROA) menunjukkan nilai 0,326107. Hal tersebut
menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan berpengaruh signifikan
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terhadap return saham syariah, sehingga bisa dinyatakan bahwa H3
dalam penelitian ini terbukti.
4.2.7

Analisis Hasil Penelitian

4.2.7.1 Pengaruh rasio pasar terhadap return saham syariah
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 4.6 menunjukkan
bahwa pada periode 2013 – 2015 rasio pasar yang diproksikan dengan Earnings
per Share (EPS) tidak mempengaruhi return saham pada perusahaan sampel.
Sesuai dengan hasil koefisien regresi sebesar 0.000390 dan probabilitas sebesar
0.0170 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.05. Hal ini berarti
bahwa nilai Earning per Share (EPS) tidak berpengaruh pada return saham syariah
pada perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index.
Hasil penelitian yang tidak signifikan antara variabel Earning per Share
(EPS) dan return saham disebabkan adanya fluktuasi pada data Earning per Share
(EPS). Hal ini mengindikasikan bahwa Earning per Share (EPS) yang menurun
menandakan investor tidak mau lagi menanamkan sahamnya pada perusahaan
tersebut. Akibatnya laba perusahaan akan semakin menurun, sehingga Earning per
Share (EPS) tidak mempengaruhi harga saham. Tidak adanya pengaruh pada
harga saham tersebut juga akan mempengaruhi return saham perusahaan.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ningsih dan Akbar (2013) yang
menyatakan bahwa earning per share tidak memiliki pengaruh signifikan
terhadap return saham syariah.
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4.2.7.2 Pengaruh rasio hutang (leverage) terhadap return saham syariah
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 4.6 menunjukkan
bahwa pada periode 2013 – 2015 rasio hutang yang diproksikan dengan Debt to
Equality (DER) mempengaruhi return saham pada perusahaan sampel. Hal
tersebut sesuai dengan hasil koefisien regresi sebesar -0.036392 dan probabilitas
sebesar 0.6733 yang lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0.05.
Hasil ini menunjukkan bahwa DER

tidak mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap return saham yang diterima oleh pemegang saham. Artinya,
bahwa bagi para pemegang saham semakin kecil atau semakin tinggi angka rasio
tidak berpengaruh terhadap return saham yang diterima oleh pemegang saham.
Berdasarkan penelitian ini para investor dalam melakukan investasi tidak
mempertimbangkan DER sebagai penentu return saham melainkan leverage,
karena akan memperbesar ekspentansi keuntungan. Bila dilihat secara teoritis
rasio ini menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat menutupi
hutang-hutang kepada pihak luar, sehingga semakin kecil rasio ini semakin baik
dan membuat return saham semakin tinggi.
Hasil penelitian ini mendukung temuan Haanurat (2013) yang menyatakan
bahwa leverage yang diproksikan dengan debt to equity ratio tidak berpengaruh
signifikan terhadap return saham syariah.
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4.2.7.3 Pengaruh tingkat pengembalian asset (ROA) terhadap return saham
syariah
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 4.6 menunjukkan
bahwa pada periode 2013 – 2015 tingkat pengembalian aset yang diproksikan
dengan Return on Asset (ROA) mempengaruhi return saham pada perusahaan
sampel. Hal tersebut sesuai dengan hasil koefisien regresi sebesar 0.235802 dan
probabilitas sebesar 0.1779 yang lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0.05.
Hasil analisis ini menunjukkan bahwa perubahan nilai Return On Asset
(ROA) akan memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap
perubahan return saham syariah, yaitu kenaikan atau penurunan nilai ROA akan
berdampak pada kenaikan atau penurunan return saham syariah, nilai ROA yang
semakin tinggi akan memberikan kontribusi terhadap nilai return saham syariah
yang semakin tinggi atau sebaliknya nilai ROA yang semakin rendah akan
memberikan kontribusi terhadap return saham syariah yang semakin rendah.
Berdasarkan hasil penelitian ini ROA dapat dipakai sebagai prediktor dalam
memprediksi tentang return saham khususnya untuk return saham syariah.
Sehubungan dengan hal tersebut nampak bahwa investor dalm memprediksi
return saham syariah juga memperhatikan kinerja perusahaan (emiten) dari sisi
rasio profitabilitasnya terutama nilai ROA yang dihasilkan oleh perusahaan
(emiten).
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Temuan ini mendukung penelitian Lilik Sri Hariani (2010) & A. Ifayani
Haanurat (2013) yang menyatakan bahwa return on asset berpengaruh positif
signifikan terhadap return saham syariah.
4.3 Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi return saham syariah pada perusahaan yang masuk dalam
kelompok JII, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan dan bisa
dimanfaatkan bagi investor dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk
mengetahui mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi return saham
syariah di perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index periode 20132015.
Hasil penelitian menunjukan bahwa rasio pasar tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap return saham syariah, yang dapat diartikan bahwa investor
dalam pengambilan keputusan untuk menanamkan modalnya pada perusahaan
yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index, tidak menjadikan Earning per Share
sebagai faktor penentu investasi. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pengaruh
harga saham pada tingkat pengembalian returnnya.
Menurut hasil regresi mengenai pengaruh leverage

yang diporksikan

dengan debt to equity ratio terhadap return saham syariah menunjukkan bahwa
debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham syariah.
Pengaruh ini menjelaskan bahwa semakin tinggi angka rasio tidak berpengaruh
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kepada return yang diterima oleh para pemegang saham. Semakin kecil rasio DER
maka semakin tinggi return sahamnya.
Dikatakan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan return on asset
(ROA) terhadap return saham syariah menunjukan bahwa return on asset
berpengaruh positif signifikan terhadap return syariah. Hal ini mengidentifikasi
bahwa peningkatan pada profitabilitas perusahaan dapat meningkatkan return
yang akan didapat oleh investor.

Dengan begitu perbankan senantiasa perlu

menjaga kondisi profitabilitas pada kondisi yang baik atau sehat. Langkah–
langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan ROA dapat dilakukan dengan
lebih efisien dan efektif dalam melakukan operasional. Penekanan ini adalah
melakukan penekanan biaya – biaya sehingga laba bersih setelah pajak dapat
ditingkatkan.
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BAB V
KESIMPULAN
5.1

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio pasar, rasio

leverage dan rasio profitabilitas terhadap return saham syariah. Penilitian ini
menggunakan 13 perusahaan sebagai sampel. Berdasarkan analisis penelitian,
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio hutang dan tingkat pengembalian aset
mempengaruhi return saham syariah, sedangkan rasio pasar tidak mempengaruhi
return saham syariah pada perusahaan sampel, dengan rincian sebagai berikut:
1. Rasio pasar tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham syariah,
Hal ini menunjukan bahwa variabel rasio pasar yang diproksikan dengan
earning per share bukan merupakan faktor yang mempengaruhi return
saham syariah.
2. Rasio leverage yang diproksikan dengan debt to equity ratio tidak
berpengaruh signifikan terhadap return saham syariah. Hal ini menunjukkan
bahwa semakin tinggi debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap return
saham yang diterima oleh pemegang saham.
3. Tingkat pengembalian aset perusahaan berpengaruh signifikan terhadap
return saham syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan atau penurunan
nilai ROA akan berdampak pada kenaikan atau penurunan return saham
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syariah, nilai ROA yang semakin tinggi akan memberikan kontribusi
terhadap nilai return saham syariah yang semakin tinggi ataupun sebaliknya.
5.2

Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya dari sisi fundamental
yaitu rasio pasar, rasio leverage, dan rasio profitabilitas.
2. Jumlah sample dalam penelitian ini hana mencakup 13 perusahaan yang
terdaftar dalam Jakarta Islamic Index tahun 2013-2015.
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder
sehingga dalam pengambilan data masih banyak yang belum dapat
terlengkapi secara baik.
5.3

Saran
Dari kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang

diberikan kepada penelitian selanjutnya adalah :
1. Diharapkan dapat menambah jumlah sampel dalam penelitian selanjutnya,
sehingga akan lebih valid dalam hasil yang diperoleh.
2. Untuk penelitian selanjutnya agar diharapkan dapat menambah periode
waktu penelitian dan menggunakan variabel independen lainnya seperti
tingkat inflasi, kurs dan lainnya yang dapat memperkaya kajian penelitian.
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LAMPIRAN I
DATA PENELITIAN

No

perusahaan
AALI Des
AALI Juni

1

AALI Des
AALI Juni
AALI Des
AALI Juni
ASII Des
ASII Juni

2

ASII Des
ASII Juni
ASII Des
ASII Juni
ASRI Des
ASRI Juni

3

ASRI Des
ASRI Juni
ASRI Des
ASRI Juni
CPIN Des
CPIN Juni

4

CPIN Des
CPIN Juni
CPIN Des
CPIN Juni
INTP Des
INTP Juni

5

INTP Des
INTP Juni
INTP Des
INTP Juni
KLBF Des

6

KLBF Juni
KLBF Des
KLBF Juni

tahun
2015-1
2015-2
2014-1
2014-2
2013-1
2013-2
2015-1
2015-2
2014-1
2014-2
2013-1
2013-2
2015-1
2015-2
2014-1
2014-2
2013-1
2013-2
2015-1
2015-2
2014-1
2014-2
2013-1
2013-2
2015-1
2015-2
2014-1
2014-2
2013-1
2013-2
2015-1
2015-2
2014-1
2014-2

RETURN
-0,437445
-0,053608
0,2309645
0,12251
0,2967581
0
-0,175258
-0,047138
0,0607143
0,0698529
-0,007299
-0,078947
-0,223982
0,0267857
-0,253333
0,027907
-0,122449
0,25
-0,310345
-0,272487
-0,266019
0,117037
-0,014599
-0,738579
-0,009978
-0,165
0,0224949
0,1275
0,1527378
0,0890869
-0,204819
-0,084699
0,2708333
0,328

EPS
393,15
782,22
1589,91
869,18
1.143,93
455,3
357
499
604
615
480
218
30,36
43,17
25,85
26,23
44,62
38,04
112
120
107
76
154
93
1.183
627,3
1.431,82
1.681,82
1.361
657,71
42,76
53
64
21

DER
0,838855
0,798368
0,567759
0,567759
0,457284
0,055513
0,939692
0,963529
0,961612
0,961612
1,015237
0,051375
1,833794
1,543109
1,656389
1,656389
1,706051
0,054664
0,965136
1,036136
0,906414
0,906414
0,579977
0,111026
0,158049
0,159687
0,165423
0,165423
0,157977
0,097037
0,252154
0,270883
0,265604
0,265604

ROA
0,032339
0,023081
0,141245
0,082865
0,827185
0,055513
0,063614
0,140197
0,490215
0,052045
0,104195
0,051375
0,036574
0,331123
0,069542
0,036765
0,061656
0,054664
0,07424
0,040373
0,811236
0,068545
0,010836
0,111026
0,157633
0,091079
0,001
0,087316
0,188381
0,097037
0,150236
0,085228
0,170711
0,082693
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KLBF Des
KLBF Juni
LSIP Des
LSIP Juni

8

LSIP Des
LSIP Juni
LSIP Des
LSIP Juni
PTBA Des
PTBA Juni

9

PTBA Des
PTBA Juni
PTBA Des
PTBA Juni
SMGR Des
SMGR Juni

10

SMGR Des
SMGR Juni
SMGR Des
SMGR Juni
TLKM Des
TLKM Juni

11

TLKM Des
TLKM Juni
TLKM Des
TLKM Juni
UNTR Des
UNTR Juni

12

UNTR Des
UNTR Juni
UNTR Des
UNTR Juni
UNVR Des
UNVR Juni

13

UNVR Des
UNVR Juni
UNVR Des
UNVR Juni

2013-1
2013-2
2015-1
2015-2
2014-1
2014-2
2013-1
2013-2
2015-1
2015-2
2014-1
2014-2
2013-1
2013-2
2015-1
2015-2
2014-1
2014-2
2013-1
2013-2
2015-1
2015-2
2014-1
2014-2
2013-1
2013-2
2015-1
2015-2
2014-1
2014-2
2013-1
2013-2
2015-1
2015-2
2014-1
2014-2
2013-1
2013-2

0,6556291
0,4117647
-0,429806
-0,177249
0,0988372
0,1994819
-0,278505
-0,252174
-0,578089
-0,328
-0,06015
0,0514706
-0,303754
-0,119205
-0,243781
-0,259259
-0,052632
0,065371
0,2522124
0,0788644
0,2596349
0,0226876
0,2733333
0,1465116
0,3190184
0,2430939
-0,266234
0,1743516
-0,046703
0,2157895
-0,11007
-0,076142
0,263877
0,2229102
0,0504065
0,1259615
0,1353712
0,4748201

41
20
91
45
134
69
113
26
941
366
927
532
822
398
905
368
938
476
905
436
157,77
75,85
149,8
76,24
147,4
372,08
1.033
913
1.440
880
1.296
619
766
384
752
373
701
370

0,33119
0,087227
0,20589
0,254899
0,198967
0,198967
0,205759
0,02342
0,818999
0,731446
0,708257
0,708257
0,546322
0,08422
0,390379
0,376966
0,372452
0,372452
0,41226
0,096233
0,778621
0,872607
0,635936
0,635936
0,652601
0,090902
0,572354
0,56819
0,562912
0,562912
0,609089
0,044392
2,258498
2,661094
2,105316
2,105316
2,137303
0,198962

0,174144
0,087227
0,07044
0,075369
0,105913
0,255159
0,096381
0,02342
0,120582
0,05219
0,136323
0,09635
0,158796
0,28422
0,118613
0,063244
0,162426
0,092161
0,173881
0,096233
0,140318
0,071269
0,152213
0,08037
0,258576
0,090902
0,045247
0,053221
0,080275
0,053044
0,083657
0,044392
0,372017
0,177763
0,051838
0,17848
0,401
1,198962
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LAMPIRAN II
HASIL UJI PENELITIAN
1. Statistik Deskriptif

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

RETURN
0.006280
0.024737
0.655629
-0.738579
0.253247
-0.277623
3.360384

EPS
437.5532
369.0000
1681.820
20.00000
425.6682
1.088228
3.495571

DER
0.687115
0.557041
2.661094
0.023420
0.634506
1.296402
3.977215

ROA
0.159069
0.096291
1.198962
0.001000
0.199786
3.364642
15.42103

Jarque-Bera
Probability

1.204981
0.547446

13.70201
0.001058

21.11336
0.000026

548.8047
0.000000

Sum
Sum Sq. Dev.

-0.004148
4.168702

28878.51
11777571

45.34959
26.16887

10.49854
2.594449

Observations

66

66

66

66

2. Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square

d.f.

Prob.

2.215312
50.048661

(21,41)
21

0.0145
0.0004

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: RETURN
Method: Panel Least Squares
Date: 08/30/16 Time: 11:57
Sample: 2013S1 2015S2
Periods included: 6
Cross-sections included: 22
Total panel (unbalanced) observations: 66
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

EPS
DER
ROA
C

3.52E-05
-0.003769
0.366273
-0.071131

7.26E-05
0.048565
0.154498
0.059777

0.484514
-0.077598
2.370726
-1.189936

0.6297
0.9384
0.0209
0.2386
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R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.090082
0.046053
0.247347
3.793179
0.612920
2.045992
0.116612

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-6.28E-05
0.253247
0.102639
0.235345
0.155077
1.472695

3. Uji Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary
Cross-section random

Chi-Sq.
Statistic

Chi-Sq. d.f.

Prob.

5.783831

3

0.1226

Random

Var(Diff.)

Prob.

0.000089
-0.003496
0.326107

0.000000
0.004582
0.009219

0.0237
0.6270
0.3469

Cross-section random effects test comparisons:
Variable
EPS
DER
ROA

Fixed
0.000390
-0.036392
0.235802

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: RETURN
Method: Panel Least Squares
Date: 08/30/16 Time: 11:58
Sample: 2013S1 2015S2
Periods included: 6
Cross-sections included: 22
Total panel (unbalanced) observations: 66
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
EPS
DER
ROA

-0.183055
0.000390
-0.036392
0.235802

0.099564
0.000157
0.085687
0.172004

-1.838554
2.487891
-0.424706
1.370908

0.0732
0.0170
0.6733
0.1779

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid

0.573743
0.324227
0.208182
1.776937

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion

-6.28E-05
0.253247
-0.019311
0.810104
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Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

25.63725
2.299423
0.009229

Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.308431
2.732957

4. Uji Normalitas
10

Series: Standardized Residuals
Sample 2013S1 2015S2
Observations 66

8

6

4

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

3.62e-17
0.022633
0.684853
-0.694173
0.242718
-0.236687
3.813374

Jarque-Bera
Probability

2.435565
0.295886

2

0
-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

5. Uji Multikolinearitas

EPS

DER

ROA

EPS

1.000000

-0.073522

0.093520

DER

-0.073522

1.000000

0.050749

ROA

0.093520

0.050749

1.000000

6. Uji Heterokedastisitas
Dependent Variable: LOG(RESID2)
Method: Panel Least Squares
Date: 08/30/16 Time: 12:03
Sample: 2013S1 2015S2
Periods included: 6
Cross-sections included: 22
Total panel (unbalanced) observations: 66
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

EPS
DER
ROA
C

-5.57E-05
-0.028169
0.020288
0.098540

2.82E-05
0.018864
0.060012
0.023219

-1.976407
-1.493220
0.338060
4.243858

0.0526
0.1405
0.7365
0.0001
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R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.084367
0.040062
0.096078
0.572321
63.02449
1.904232
0.138156

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.058019
0.098062
-1.788621
-1.655914
-1.736182
1.565260

7. Uji Autokorelasi

Dependent Variable: RETURN
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 08/30/16 Time: 11:58
Sample: 2013S1 2015S2
Periods included: 6
Cross-sections included: 22
Total panel (unbalanced) observations: 66
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

EPS
DER
ROA
C

8.91E-05
-0.003496
0.326107
-0.088507

8.29E-05
0.052536
0.142712
0.068657

1.075023
-0.066550
2.285071
-1.289127

0.2865
0.9472
0.0257
0.2021

Effects Specification
S.D.
Cross-section random
Idiosyncratic random

0.130517
0.208182

Rho
0.2822
0.7178

Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.097080
0.053390
0.212805
2.222037
0.044442

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

-4.26E-05
0.218724
2.807727
1.896708

Unweighted Statistics
R-squared
Sum squared resid

0.081421
3.829281

Mean dependent var
Durbin-Watson stat

-6.28E-05
1.390715

Indonesia Banking School
Analisis faktor-faktor..., Retno Savitri W, Ak.-IBS, 2016

74

RIWAYAT HIDUP PENYUSUN SKRIPSI

RETNO SAVITRI WIDYASTUTI

Bekasi, June 5th 1994
Indonesian
Jl. Penghulu III no. 24 Rt.01/ Rw 09 Jatiwaringin,
Pondok Gede, Bekasi. 17411
I N

D O N E

S

I A

Mobile phone

: +62-81287999847

EMAIL

: retnosavitri94@gmail.com

GPA

: 3,26

1

2

FORMAL EDUCATION
1. 2012 – Now.
Indonesia Banking School, JAKARTA
2. 2009 - 2012

SMAN 113, JAKARTA

3. 2006 - 2009

SMPN 157, JAKARTA

INFORMAL EDUCATION
1. GMU (Basic English Conversation,English for Banking and Toefl)
2. Ganesha Operation
3. BBI Salemba
4. Aritmatika Sempoa
5. Purwacaraka Music Studio (vocal)

3

LANGUAGE&SKILL
Language
: Indonesia, English
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Skill

: Word, Excel, Power Point, Zahir Accounting.

4. ORGANIZATIONAL EXPERIENCES
Wakil padus sma (2009)
Committee of SHISHA.Com (Senior High School Competition) (2014)
Committee of Day of Charity (2013)

5. Working Experience
2016
2015

Internship Program in Bank Mandiri (Area Jakarta Kota)
Internship Program in Bank Indonesia (KPw Bank
Indonesia Yogyakarta)

6. TRAINING
1. Participant of “Zahir Accounting” (2013)
2. Participant of “Pembentukan Mental, Fisik, dan Disiplin” at Rindam Jaya
(2013)
3. Participant of “Accounting Goes to IBS” (2014)
4. Participant of “Company Visit” (2014)
5. Participant of „Dialog terbuka “How to Be a Professional Banker” (2013)
6. Participant of Basic Activist Training Program (2012)
7. Participant of Pekan Orientasi Mahasiswa (2012)
8. Participant konser murid purwacaraka (2015)
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